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1 INDLEDNING 

Rapporten omhandler projektet ”Sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent professionspersonligt 

lederskab med kroppen som lærermester”. En undersøgelse af, hvilken betydning det har, for den 

sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent professionspersonlig lederskab, at arbejde med de 

professionspersonlige kompetencer gennem kropslige øvelser og kropslige supervisionsøvelser ud fra 

praksisoplevelser, der afspejler deres deres præ-refleksioner og refleksioner fra autentiske miljøer i 

deres sidste klinikker af sygeplejestudiet. 

Projektet er organiseret i et fællesskab mellem Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet 

(NEXS) ved projektdeltager Helle Winther, lektor, ph.d. og UC Diakonissestiftelsen 

Sygeplejerskeuddannelsen (UCD) ved projektleder Susanne Næsgaard Gröntved, lektor, cand.cur. 1 

 1.1 PROJEKTETS BAGGRUND 

Nuværende projekt skal ses i forlængelse tidligere udviklingsprojekt: ”Krop Kontakt 

Professionspersonlig Kompetence i Sygeplejerskeuddannelsen” (Gröntved & Ilkjær, 2013; Winther, 

Gröntved, Graversen, Ilkjær, 2015). Dette projekt var med et hold sygeplejestuderende, der startede 

deres studier i september 2012, hvor projektet forløb over deres 3 første moduler af 

sygeplejerskeuddannelsen, modul 1 – 2 og modul 4 2. Projektets igangsættelse var blandt andet med 

det formål at undersøge, i hvilken grad det var muligt at styrke de professionspersonlige 

kommunikative redskaber i starten af deres studier, og undgå at blive så overvældet i klinikken, at de i 

plejesituationer blev handlingslammet og i værste fald forlod uddannelsen. Træning med kropslige 

øvelser og dans, med fokus på øjenkontakt, berøring, evne til at tolke medstuderendes grænser for 

kropslig kontakt og at indtage et lederskab i grupper, viste sig at kvalificere de studerende i deres 

første studier i klinikken. De studerenes oplevelsesbeskrivelser viste, at mødet med patienten, selv 

med kompliceret plejebehov magtede de. De var nærværende og kunne drage omsorg i situationen. De 

brugte de teknikker fx grounding, som de havde arbejdet med under deres træning, således at de 

undgik, at blive handlingslammet selv i kaotiske sygeplejesituationer. De viste til tider at kunne 

indtage et lederskab over situationen, hvor de reflekterede, vurderede og ikke mindst viste de at kunne 

revurdere deres plan for sygeplejen, således at det passede til patientens behov og situation. 

De overvandt egne grænser af psykisk og emotionel karakter, således at de viste lederskab i mødet 

med patienten, pårørende og medstuderende i gennem en kropssanselig tilgang med 

1 . Indledningsvis har lektor, cand.mag. ph.d. Ingeborg Ilkjær, UC Diakonissestiftelsen 
Sygeplejerskeuddannelsen gennemlæst og givet feedback på projektbeskrivelsen. 
2 BEK nr. 29 af 24/01/2008, modulopdelt uddannelse, hvor teorimodul 1 og 2 kom lige før modul 4 som var et 
klinikmodul. Hvert modul af 10 ugers varighed (Undervisningsministeriet 2008). 
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kommunikationslæsning, berøring, øjenkontakt og sikker kommunikation (Gröntved & Ilkjær, 2013; 

Winther, Gröntved, Graversen, Ilkjær, 2015; Winther, 2012).  

Resultatet af ovenstående projekt har betydet, at der på UCD er implementeret et nyt fag i sygeplejen: 

”Krop og Bevægelse” siden forår 2014, hvor studerende i deres teorimoduler 2 – 3 – 5 – 7 og 10, og 

med den semesteropdelte uddannelsen på 1. – 2. – og 3. semester, har fået træning ud fra de principper 

der hviler i ”Den professionspersonlige kompetence” (Winther, 2012). Foruden er der udbudt lektioner 

på 7. Semester i valgfag: ”Eksistentielle temaer i palliativ optik” og der er i UCD `s kursusafdeling 

givet undervisning for sygeplejersker, der har deltaget i Geriatri kurset med overskriften: 

”Professionspersonlig kompetence og lederskab”. 

Ved et internationalt forskerseminar i England med deltagelse af forskere i lægevidenskab og 

sygepleje under titlen: Art & Science Researcher Form, CRASSH, Chambridge, UK. February 22 nd 

2013 10, fik projektet opmærksomhed ved præsentation under titlen: “The dancing nurses – the 

language of the body in professional practice” ved Helle Winther.  

UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen er på nationalt plan, og formentligt også på 

internationalt plan, den eneste sygeplejerskeuddannelse, der har implementeret undervisning, som 

arbejder med at udvikle de kommende sygeplejerskers professionspersonlige kompetencer. 

1.2 AKTIVITET UNDER DENNE RAPPORTS UDARBEJDELSE 

Den 17. marts 2017, Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet 

Dialog – Debat - & Inspirationsdag, Kroppens sprog i sundhedsprofessionel praksis, for 

sundhedsprofessionelle, praktikvejledere og underviser ved sundhedsfaglige professioner. Ved Helle 

Winther, Kari Martinsen, Tom Andersen Kjær og Susanne Gröntved. Her blev implementering af 

undervisning i krop og bevægelse præsenteret, og en af projektdeltagerne supplerende oplægget, ved 

at fortælle om sine erfaringer og de udviklingsmuligheder der var for studerende i denne undervisning 

(bilag 1). 

Den 4. september 2017, Dancing nurses- how to train somatic awareness, bodily 

communication and leadership in nursing practise. Keynote function and invited 

presentation. Helle Winther, International Nursing and Primary Care Conference. Milano. Italy. 

Den 21. september 2017, UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen 

Students in action – cross cultural event – The dancing nurses. Projektets resultat og implementering 

blev vist, og praktiske øvelser demonstreret og trænet (bilag 2). 



4 

Den 20. november 2017, udgives 2 artikler i Fag & Forskning Sygeplejersken no 4/4 – 2017. 

Disse to artikler omhandler undervisning i ”Kroppens sprog i professionel praksis” generelt og specielt 

om den undervisning, der foregår på UCD. 

Bæck, 2017. Dans og god jordforbindelse styrker mødet med patienten & 

Bæck, 2017. Det er ikke farligt at berøre et andet menneske. 

Marts 2018. Kroppens sprog i sundhedsprofessionel praksis. Hovedoplæg v. Helle Winther. Årets 

temadag for undervisende sygeplejersker fra hele landet. Hotel Nyborg strand. 

1.3 AKTUELT FOR DETTE PROJEKT 

Status over sygeplejestuderende der forlader studiet på Diakonissestiftelsen viste i år 2015, som noget 

helt nyt, at det er på slutningen af studiet der ses frafald. Begrundelsen er som oftest, at de studerende 

oplever det overvældende at være i klinikken, og at de kliniske vejledere har for lidt fokus på de 

studerende og deres læring3. Dette synes at overraske, idet der på landsplan oplevelses frafald fra 

studiet efter de sygeplejestuderendes første klinikophold, hvor der ligefrem tales om massefulgt fra 

uddannelsen (Christoffersen, 2017) og der ses samtidig kritik af, at der ikke fra DSR´ siden handles på 

disse opgørelser (Didriksen & Mouritsen, 2018). Undervisnings- og forskningsministeriet viser dog, at 

siden 2006, har frafald i sygeplejerskeuddannelsen været rimelig konstant (Christoffersen, 2017). 

Under projektets tilblivelse i foråret 2016, blev en ny Bekendtgørelse om uddannelse til 

professionsbachelor i sygepleje BEK nr 804 af 17/06/2016, en tydeliggørelse af projektets relevans, 

idet formålet med uddannelsen netop sætter fokus på, at kvalificere den studerende til selvstændigt at 

varetage klinisk lederskab og beslutningstagen i samspil med patient, borger og pårørende, samt indgå 

i et tværprofessionelt samspil og forvalte sygeplejefagets og professionens værdier og teorier 

(Undervisningsministeriet, 2016). Ovenstående kvalifikationer og kompetencer er netop 

kardinalpunktet i dette projekt. 

Større studier præsenterer fund, der viser at de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation er 

essentiel i forhold til patienternes oplevelse af velbefindende, værdighed og tryghed, hvilket tydeliggør 

at disse sanseindtryk repræsenterer et væsentligt etisk element i de kommunikative møder og specielt i 

de møder, hvor patient og pårørende oplever eksistentielle kriser (Koslowskas & Dobszynska, 2012; 

3 Man har på statusmøde den 21.  august 2015 gjort op hvor mange studerende der er overflyttet, gået på barsel 
samt hvor mange der er gået ud af studiet og med hvilken begrundelse. Der kan ikke henvises til dokumentet 
pga.  følsomme data, men der kan rettes henvendelse til studievejleder, lektor Anni Bendtsen, hvis uddybelse 
ønskes.  
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Timmermann, Uhrenfeldt & Birkelund, 2013; Timmermann, Uhrenfeldt & Birkelund, 2014; Rachel et 

al., 2015; Timmermann 2015; Timmermann, Uhrenfeldt, Høybye & Birkelund, 2015; Timmermann, 

Uhrenfeldt & Birkelund, 2017).  

Det betyder, at opmærksomhed på og træning af den kropslige kommunikation, har stor betydning for 

udvikling af autenticitet, empati, tillidsskabelse, relations kompetence og evnen til at indtage et 

kompetent lederskab. Det er disse værenskvaliteter og kompetencers kropsliggjorte forankring, som 

dette projekt arbejder videre med, i et ønske om at fastholde de studerende i uddannelsen, og give dem 

redskaber og personlige kompetencer til at virke som sygeplejersker. Det er betydningsfuldt i forhold 

til at kunne udføre, formidle, udvikle og lede sygepleje (Undervisningsministeriet 2008)4 samt at 

kunne tage et klinisk lederskab i et foranderligt samfund, hvor det at fastholde såvel sygeplejersker i 

deres fag, som at forvalte og fastholde sygeplejefagets og professionens værdier og teorier 

(Undervisningsministeriet 2016).  

1.4 PROJEKTETS FORMÅL 

I nærværende projekt arbejdes der med at udvikle en krop-sanselig bevidsthed for at styrke de 
professionspersonlige kompetencer ud fra det formål, der er beskrevet i Bekendtgørelse om 
uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 samt BEK nr 804 17/06/2016, 
ved at arbejde videre med de professionspersonlige kompetencer med baggrund i et autentisk miljø, 
hvor projektets formål er: 

”At skabe vidne om hvordan det kommer til udtryk, at sygeplejestuderende i slutningen af deres studier 

i klinikken, ved at arbejde de professionspersonlige kompetencer gennem kropslige øvelser og kropslig 

supervisionstræning ud fra praksisoplevelser udvikler et kompetent professionspersonligt lederskab". 

I forlængelses af dette formål ønskes at sygeplejeprofessionen får mere kendskab til det innovative 

vækstpotentiale som projektets resultatet vil fremvise, og derved muliggøre nye didaktiske 

overvejelser og implikationer i forhold til professionen. 

2.0 TEORI, METODE OG ETISKE OVERVEJELSER 

Undersøgelse er med afsæt i en bevægelsespsykologisk retning, der handler om at kunne se, mærke og 

anvende kroppens fortælling som potentiale for at handle professionelt i mødet med den anden 

(Winther, 2009). I den bevægelsespsykologiske retning, ses kroppen som en multidimensionel 

organisme, der gennem bevægelsesmønstre og sanselig kommunikation konstant udtrykker vores 

personlige dynamikker, følelser, sårbarheder og levende liv (Lowen, 2006; Merleau-Ponty, 1962/2002, 

4 De studerende der indgik i projektet er fra BEK nr. 29 af 24/01/2008, hvor de fire områder var indskrevet i 
formålet med uddannelsen. 
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Sabetti, 2001; Winther, 2009). Kroppen kommunikerer altså altid, hvorfor kroppen dermed ses som en 

grundlæggende klangbund i den mellemmenneskelige kommunikation. Denne klangbund er i 

professionelle sammenhænge også forbundet med forholdet mellem det personlige, det kropslige og 

det professionelle, der tilsammen udgør en treklang der kaldes det professionspersonlige (Winther, 

2012). 

Den professionspersonlige kompetence defineres ifølge Helle Winther i en kombination af: 

Egenkontakt. Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og nærværende, 

evnen til at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og en privat afgrænsning. 

Kommunikationslæsning og kontaktevne. Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både 

den verbale og kropslige kommunikation. Evnen til at skabe tillidsvækkende kontakt med andre. 

Evnen til at sætte grænser.  

Lederskab over gruppe eller situation. Professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab 

over gruppe eller situation. Evnen til at indtage eller holde et rum med en sund og kropsligt forankret 

autoritet (Winther 2012, s. 80). 

Metodisk er projektet teoretisk og videnskabeligt forankret i den fænomenologiske tradition med 

inspiration fra Maurice Merleau-Ponty, der fokusere på kroppen som vores grundlæggende 

eksistensvilkår og erkendelse gennem perception. Merleau-Ponty ser kroppen som en 

sammenhængende sansende og levet enhed. Kroppens evne til at sanse, se, høre føle og smage er 

grundlag for vores sprog, refleksivitet og subjektivitet (Merleau-Ponty, 1962/2002).  

De deltagende studerende skriver dagbog om deres oplevelser og erfaringer fra et 

førstehåndsperspektiv, således som deres livsverden viser sig for dem og har betydning for dem. Det 

er disse tætte og mættende oplevelsesbeskrivelser af vigtige øjeblikke, der er det centrale i projektets 

datamateriale.  

2.1 INFORMANTER TIL PROJEKTET 

I alt 12 sygeplejestuderende fra et hold der startede i februar 2014, og som er på vej til deres to sidste 

klinikmoduller 11 og 12, ønskede at deltage i projektet. De 12 studerende har deltaget i undervisning i 

”Krop og bevægelse”, som det første hold der modtog denne undervisning af i alt 30 lektioner og i 

tilknytning til denne undervisning har anbefalet litteratur fulgt disse lektioner (bilag 3) 
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Der deltog indledningsvis tre kliniske undervisere (Vivi, Tut og Åse)5, som var tilknyttet de 

studerende i deres klinikker på modul 11 og 12.  

Afdeling 1, er en kirurgiske afdeling der er tildelt fire studerende pr. modul. Disse fire studerende 

skiftede klinikplads til henholdsvis afdeling 2 og 3. Det betyder at den kliniske underviser har haft 8 

forskellige studerende i projektperioden.  

Vivi har en Master i sundhedspædagogik 

Afdeling 2, er en medicinsk afdeling der er tildelt to studerende pr. modul. Også disse to studerende 

skriftede klinikplads og det var til afdeling 1. Det betyder Tut har haft fire forskellige studerende. Tut 

er i gang med en Master i sundhedspædagogik. 

Afdeling 3, er en medicinsk afdeling der er tildelt seks studerende. To studerende rykkede i modul 12 

til klinikplads 1. Det betyder at Åse har haft otte forskellige studerende i projektperioden. Åse har en 

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling.  

Tut forlod sin stilling umiddelbart før projektet stoppede i januar 2017, og Vivi tog orlov i januar 

2017. 

Øvrige der indirekte skulle godkende projektets gennemførelse, var to oversygeplejersker, og 

klinikpladsadministrator fra Region H´s klinikpladsfordeling. 

2.2 ETISKE OVERVEJELSER 

Alle studerende på holdet blev orienteret mundtligt to omgange og en gang skriftligt. Den første gang 

før projektets start den 25. april 2016, med udlevering af projektets formål og deltagertilsagn, og igen 

da de påbegyndte deres modul 11, den 29. august 2016, blev projektets formål og aktivitet 

gennemgået. De er orienteret om betydning og betingelser for deltagelse i projektet, og at de til hver 

og en tid, uden begrundelse kunne trække sig ud af projektet (bilag 4). 

Der er oprettet krypterede mapper i skolens internet IntraPol, til hver af de 12 studerende, hvor de har 

kunnet placere deres skriftelige dokumenter som oplevelsesbeskrivelse og evalueringsskema med 

videre. De studerende har haft frihed til at skrive hvad de måtte have lyst til, og der har ikke været 

krav om et bestemt antal sider for deres skriftlige arbejde. Mapperne har kun været tilgængelig for de 

to i projektteamet, og de studerende er informeret om, at deres skriftelige materiale slettes efter 

5 Anonymiseret 
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projektet afslutning. De studerendes navne, afdelingernes specialer og patient- og pårørende 

situationer er anonymiseret. 

De tre kliniske undervisere på de respektive udvalgte afdeling, er ligeledes orienteret om projektet og 

deres opgave i forbindelse hermed i foråret 2016 og igen den 29. august 2016, sammen med de 12 

studerende.  

2.3 VIDENSKABSETISK KOMITÉ OG DATATILSYNET 

Projektet er meldt til Center for Sundhed, De Videnskabsetiske Komiteer 6 og Datatilsynet 7. 

Kontakterne orienterer om, at vores projekt ikke er omfattet af anmeldelsespligten, men hører under 

undtagelsesbekendtgørelsen. 

3. FINANSIERING OG ØKONOMI AF PROJEKTET

3.1 PROJEKTMIDLER 

Der har været søgt midler til projektet igennem Dansk Sygeplejeråd, dog med et afslag fordi projektets 

fokus var uddannelse og uden patientinvolvering. Der er søgt igennem Fonden for Entreprenørskab – 

Young Entreprise, også her med et afslag idet vi var én blandt mange. 

3.2 ØKONOMI 

Projektet er finansieret af UCD samt NEXS (bilag 5). Udgifterne har været mindre end forventet. Der 

har ikke været udgifter til IT- support, materialer til studerende eller projektdeltagere, og der har ikke 

været udgifter til leje af træningslokale, support på grafik, foto og layout. 

4.0 PROJEKTETS AKTIVITETER OG GENNEMFØRELSE 

Projektet er organiseret i 3 faser, der følger holdets moduler fra foråret 2016, hvor de studerende 

orienteres om projektet på modul 10, til de starter modul 13, vinteren 2017. 4 fase er 

bearbejdningsfasen, hvor de studerendes oplevelsesbeskrivelser og evalueringer, trækkes frem som 

resultat af projektet i nærværende rapport. 

6 Projektet er med Journal-nr.: H- 18009428. Projektet er ikke et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt som 
dette er defineret i komitéloven §2, hvorfor der ikke er anmeldelsespligt, og er derfor iværksat uden tilladelse fra 
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden. Afgørelsen er truffet efter lov nr. 593 af 14. juni 2011 
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med senere ændringer 
(sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15/09/2017).  

7 Bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som 
foretages for en privat dataansvarlig som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse 
nr. 410 af 9. maj 2012. 
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Fase 1. Den 2.  April 2016 (modul 10): Alle studerende fra holdet der startede februar 2014, blev 

orienteret om mulighed for deltagelse i kommende projekt, dog var det en fordel at de havde deltaget i 

alle 30 lektioners undervisning i ´Krop og Bevægelse´. Projektets formål, aktiviteter og tidsramme 

blev gennemgået, og der blev udleveret skriftligt information om projektet samt mulighed for at give 

tilsagn til ønske om deltagelse i projektet (bilag 4). 

De studerende, der var bekendt med udarbejdelse af oplevelsesbeskrivelser (Winther, 2015), blev 

orienteret om, at det var disse fra klinik modul 11 og 12, samt sessionerne i Dansesalen på Nørre Alle 

51, NEXS, der ville være projektets primære empiri. De blev ligeledes orienteret om, at 

oplevelsesbeskrivelser skulle arkiveres i individuelle mapper som var krypteret i IntraPol, hvor kun de 

selv og forskerteamet havde adgang. 

I alt 12 studerende, som tidligere havde deltaget i undervisningen i `Krop og Bevægelse` gav deres 

tilsagn om deltagelse. 

Klinisk oversygeplejerske tilhørende afd. 1, 2 og 3, samt de tre kliniske undervisere på disse 

afdelinger, er kontaktet og orienteret om projektet (bilag 5).  De tre kliniske undervisere havde 

kendskab til Helle Winthers forskning og min undervisninger med udvikling af de 

professionspersonlige kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen på UCD. De tre kliniske undervisere 

blev derfor som de første, mundtligt orienteret om projektets ide, og om de ønskede at påtage sig den 

opgave, at have studerede der indgik i et projekt, hvor de ville få en mindre ekstra opgave. Alle tre 

kliniske undervisere ønskede at bidrage til projektet på sidelinje. 

De blev efterfølgende i foråret 2016, undervist ved Helle Winther i Dansesalen, hvor principperne for 

de professionspersonlige kompetencer blev gennemgået samt de tilhørende kropslige øvelser, der 

ligger bag disse tre principper. 

Der var udarbejdet en tjekliste over de områder de studerende kunne være opmærksomme på, i forhold 

til en bevidstgørelse af eget kropsprog, som de tre kliniske vejleder kunne anvende, når de var sammen 

med de studerende i klinikken, men denne tjekliste kom aldrig til at fungere. 

De tre kliniske undervisere fik orientering om, at de mindst én gang i modul 11 og modul 12, skulle 

følge den enkelte studerende og være opmærksom på, hvordan denne studerende arbejde i forhold til 

sin verbale som nonverbale kommunikation. Efterfølgende skulle klinisk underviser og studerende 

drøfte fælles oplevelser. Denne del af projektet frafaldt i det senere arbejde. 

Fase 2. Den 29 august 2016 (modul 11). Alle 12 studerende og de tre kliniske undervisere mødes til en 

gennemgang af projektet, med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte alles opgaver. 
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De 12 studerende møder i dansesalen den 19. september fra kl. 12.00 – 15.00. Helle Winther 

underviser, og der arbejdes med dans og kropslige supervisionsøvelser ud fra de studerendes 

oplevelser fra klinikken.  

Igennem kontakt, dans og bevægelse har de studerende fået træning i kropsbevidsthed, fortrolighed til 

egen krop, bevidsthed om grænser, kontakt til eget kropsligt nærvær og træning i kontakt til andre, 

herunder at fastholde et lederskab i forskellige kontekster. I tillæg til danseaktiviteten, skriver Helle 

Winther, at dansen, musikken og den sanselig dialog med andre, kan give et oplevelse af stærk 

livslyst, men også at de ind imellem møder personlige smertepunkter og grænser. Des foruden kan det 

at lytte til egen kropsfornemmelse, være med til at udvikle en intuitiv fornemmelse for kommunikation 

og uudtalte fortællinger i og mellem mennesker (Winther 2009, 2015). Det er netop det som genkalder 

udfordrende møder fra de studerendes oplevelser fra klinikken, der arbejdes med i de kropslige 

supervisionsøvelser.  

De 12 studerende møder på UCD den 4. oktober fra kl. 12.30 – 15.00. Susanne Gröntved drøfter 

oplevelser fra Dansesalen. Det forventes, at der kan være fortalt oplevelser der har gjort så stort et 

indtryk på de studerende, at der er behov for at få samlet op på disse.  

Der er samtidig mulighed for at drøfte, hvordan de oplever det at være i klinikken og de udfordringer 

der kan være som deltager i projekt mv. 

Fase 3. 14. november 2016 (modul 12): Af de 12 studerende var der 8, der har skiftet afdeling mellem 

afdeling 1, - 2 og 3, hvilket er for at indfri kravet om at have studier i henholdsvis kirurgiske og 

medicinske afdelinger. 

Den 23. november blev de tre kliniske undervisere indkaldt til en møde af en times varighed. 

Det blev drøftet, hvordan de oplever at de studerende har arbejdet i klinik modul 11, i forhold til deres 
læringsudbytter og i forhold til de professionspersonlige kompetencers 3 principper.  

Grundet kommende implementering af Sundhedsplatformen (SP), knappe ressourcer og andre 

uforudset opgaver oplevelses det udfordrende, at have ekstra fokus på de studerendes udvikling af de 

professionspersonlige kompetencer. Der er mange læringsudbytter der også skal arbejdes med i de 

kliniske studier. Tjeklisten over de professionspersonlige kompetencer blev derfor taget ud af 

projektet. 

Den 29. november fra kl. 12.00 – 15.00 møder alle studerende i Dansesalen. Helle Winther underviser 
og der arbejdes ud fra samme koncept, som da de studerende mødtes første gang i Dansesalen. 
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Den 13. december fra kl. 12.00 – 15.00 er alle studerende igen samlet på UCD. Der tages 

udgangspunkt i det, som der har været i fokus i Dansesalen den 29. november og hvordan de oplever 

det at være på slutningen af de kliniske studier generelt, og hvordan de ser arbejdet med de 

professionspersonlige kompetence bidrager til deres studier i klinikken.  

De orienteres om at modtage et evalueringsskema som de bedes udfylde, når de har været til intern 

prøve modul 12 i den sidste uge af januar 2017 (bilag 6). 

De to kliniske undervisere udarbejder en kort evaluering af deres oplevelser angående de studerendes 

bevidsthed om eget kropssprog, og i hvilken grad de har set en progression i denne proces. 

Fase 4. Bearbejdningsfase. Som resultat af undersøgelsen fremstilles de studerende 

oplevelsesbeskriveler, refleksion og evaluering fra alle deltager. Rapporten rundes af med en 

konklusion og perspektivering. 

5. RESULTAT AF UNDERSØGELSEN

Resultatet i undersøgelsen er med udgangspunktpunkt i de studerendes oplevelsesbeskrivelser, hvorfra 

der udledes citater, der viser på hvilken måde de professionspersonlige kompetencer kommer til 

udtryk i forhold til egenkontakt, kommunikationsevne og kontaktevne samt lederskab over gruppe eller 

situation. Disse værenskvaliteter er kropslige forankringer, som er tæt sammenvævet, hvorfor det ikke 

er muligt at analysere med disse enkeltvis.  

Der vælges derfor, i forhold til projektets formål, at analysere de temaer der fremkommer og som kan 

vise på hvilken måde et kompetent professionspersonligt lederskab kommer til udtryk på hos den 

enkelte studerende. Der udledes tre tematikker, hvori de professionspersonlige kompetencer kommer 

til synes med fokus på et kompetent professionspersonligt lederskab. Temaer er: 

Tema 1: Et bevidst kropsligt nærvær der rummer den andens lidelse. 

Tema 2: Det etiske patientinvolverende blik. 

Tema 3: Det kropsligt oplevede professionspersonlige lederskab. 

Der følger et afsnit med resultat af de studerende refleksioner over undervisningen i Dansesalen, og 

hvorledes den enkelte studerendes kropssanselige fremstiller i form af kropslige supervisionsøvelser 

har gjort indtryk på medstuderende. Evnen til transfer er en grundlæggende kompetence i alle 

professionsuddannelser og er en forudsætning for at kunne handle som en kompetent professionel 

(Wahlgren & Aarkrog 2013). 
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Derfor trækkes disse refleksioner frem for at præsentere en anderledes ramme og kontekst, hvori det 

ses, at man kan fremme transfer på et relationelt, kropssanseligt plan ved at arbejde gennem dans og 

kropslige supervisionsøvelser. 

Der følger et afsnit med eksempler fra de studerendes evaluering i forhold til deltagelse i projektet. 

Evaluering af undersøgelsens resultat suppleres med de skriftlige bidrag fra de kliniske undervisere. 

Rapportens resultat munder ud i en konklusion og perspektivering. 

5.1 RESULTAT AF DE STUDEREDNES OPLEVELSESBESKRIVELSER MED FOKUS PÅ ET 
KOMPETENT PROFESSIONSPERSONLIGT LEDERSKAB 

TEMA 1. ET BEVIDST KROPSLIGT NÆRVÆR DER RUMMER DEN ANDENS LIDELSE 

Doras patient har rosen i lysken som har spredt sig til penis. Han er ramt at af en anden alvorlig 

infektion, og Dora fornemmer at han er bange for at rosen er kommet på grund af hans første tilstødte 

infektion. Før stuegang går hun ind til sin patient for at høre, hvordan natten er gået og generelt 

hvordan han har haft det under indlæggelsen. Dora vil se om rosen har spredt sig, men bliver i tvivl 

om hvordan hun skal spørge:  

”Hvordan forholder jeg mig. Jeg mærker en panik ramme min krop, en uro med mine 
hænder, jeg trækker mine skulder op til ørerne og afbryder øjenkontakten. Jeg fortæller 
ham i stedet om hvornår der er stuegang, og jeg nok skal komme ned lidt før”. (Dora 
modul 11) 

Dora lytter til de kropslige reaktioner, et udtryk for en nervøsitet der rammer hende ved at skulle bede 

patienten om at blotte sig, hvorfor hun vurdere nødvendigheden af, for en kort stund, at forlade stuen.  

”Jeg tager en dyb indånding og går ind. Jeg går hen til ham og siger: 

”Hvad sker der? Er det smerterne der er vendt tilbage?”, hvor efter han nikker. Han 
sidder sammenkrøbet med hoved nedad. Jeg sætter mig ved siden af ham og lægger 
armen om ham. Jeg fortæller at jeg sidder her og jeg vil gerne hjælp hvis der er noget 
jeg kan gøre. Jeg sidder og tænker – han har fået medicin, pn medicin. Jeg bliver nød 
til at være tilstede udvise trøst og bare være i hans smerte lige nu og her. Jeg rykker ud 
på sengen således jeg har fødderne plantet på gulvet og tager en dyb vejrtrækning og 
tillader mig selv bare at sidde her og være i hans smerte”. (Dora modul 11) 

Dora indtager rummet og situationen i en åben og sanselig indtryksmodtagende tilgang, der viser 

hendes egen rumlighed, fordi hun er forberedt til mødet med patienten, som hun med alle sine sanser 

vurdere har brug for hendes nærvær og omsorg. I en bevidst anvendelse af grounding er hun i 

egenkontakt og derfor formår hun at komme patienten nærmede. Hun slipper for en stund omverdenen 

for at kunne være helhjertet, og næste selvforglemmende i situationen for at kunne rumme hans 
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smerte. Hun ser lidelsen hos patienten, hun indtager rummet, der udvises ikke bare empati, men med - 

lidelse. Medlidelse tager, som Kjær skriver, sigte på at forholde sig rummeligt til det med-lidende 

med-menneske i subjekt-subjekt – forhold, ved at give den hjælp, som den anden har brug for, og som 

hjælperen har i sin magt at give. Hun viser medlidelse igennem sit nærvær og samvær i en situation, 

hvor lidelsen er håndgribelig, at der ikke lige nu er nogen forandring mulig. Dora tåler at være rumlig i 

et rum der er lidelsesfuldt (Kjær, 2015). 

Man kan se en syntese mellem på den ene side det umiddelbare, det spontane, det åbne og 

involverende og på den anden side det beherskende, hvor Dora reflekterer, hvor der så her er tale om 

en opmærksomhed og det at magte, der kan gøres gældende som et helt alment ideal om menneskelig 

vækst og modenhed. Man kan tillade sig, ifølge Pahuus, at tale om et ideal for menneskelig udvikling 

og identitets dannelse, eller at vi her har idealet for en vellykket uddannelse. Det sker på grundlag af 

og med udgangspunkt i den levede, kropsligt forankrede forståelse af forholdet til medmennesket og 

det at have forstået sig på omsorg og pleje, der ligger forud for uddannelsen, som Dora antageligt 

ubevidst genkalder i situationen hos hendes patient (Pahuus, 2003). 

Ester viser på samme måde i sin klinik modul 11, at turde tage del i patientens udtrykte lidelse og 

samtidig være nærværende i mødet med patientens hustru: 

” Han er blid og kan kun høre svagt (…) føler jeg at der har været en god stemning og 
kommunikation (….) kigger på hans urin der tidligere på dagen var blodig. Jeg føler 
ikke jeg har hilst ordentligt på konen, så jeg giver hende hånden, kigger hende i øjnene 
og forklarer at jeg er sygeplejeske studerende. Hun smiler til mig og siger hej. 
Patientens ansigt trækker sig sammen og han ser forpint ud. Jeg lægger en hånd på 
hans skulder og spørger om han har ondt (…). Jeg går ind på kontoret og finder en 
sygeplejerske (…), lægen der svarer at han vil komme til min patient som, den første. 
(…) fortæller parret dette. Jeg sætter mig på hug og kigger på kateterposen. Jeg sidder 
i samme højde som konen, der vender sig mod mig og spørger hvor langt jeg er i 
uddannelsen. Vi snakker frem og tilbage om afdelingen, og jeg rejser mig først, da jeg 
fornemmer at samtalen er slut”. (Ester modul 11) 

Ester oplever ansvar for situationen, ved at vise sit kropslige nærvær gennem øjenkontakt, berøring og 

er sansende til stede, hvorfor patienten og dennes pårørende får den fulde opmærksomhed, de er 

centrale i rummet og Ester viser interesse for den anden og anerkender dennes lidelse, ved i første 

omgang konkret at behandle smerterne. Netop anerkendelse og det at blive den andens tillid værdig, 

som ifølge Martinsen sker igennem interesse for den anden, her også patientens hustru. Ester tager del 

i hustruens oplevelser og erfaringer igennem samtalen, og det at hun anerkender og forstår hustruen 

viser hun også at kunne forstå sig selv og forstå situationen. Eller med Martinsens ord er der tale om, 

at Ester med en hjertelig deltagende øje sætter sig i en position, der kan blive den syge og den 

pårørende tillid værdig (Martinsen 2014).  
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Gitte på modul 11, skal gøre en død patient i stand og derefter modtage de pårørende der skal sige 

farvel til denne afdøde og Gitte skriver:  

” (…) jeg vil gerne gøre det på en respektfuld måde. Jeg er egentlig ikke nervøs, men 
det føles alligevel som om, at min puls er lidt højere end normalt (…). Der er en ro på 
stuen, som er rar at være i og som, jeg er sikker på, patienten ville have sat pris på. 
Inden familien kommer for at se deres mor og bedstemor, er jeg lidt nervøs for, at jeg 
vil blive for påvirket af at se dem være kede af det. Jeg prøver at finde min indre ro 
frem og overbevise mig selv om, at jeg sagtens kan være i situationen sammen med 
dem. Da de ankommer til afdelingen og vi hilser på dem falder roen ned over mig (…) 
følger dem ind på stuen, og vi taler lidt omkring (…), og at hun ikke led til det sidste.” 
(Gitte modul 11) 

Gitte viser ved at være i egenkontakt, at hun formår at tage lederskabet i denne situation, hvor 

sygeplejeopgaven er af mere eksistentiel karaktere. Hun viser respekt for den afdøde og dennes familie 

igennem sin egen forberedthed i en ramme af etisk og sikkert professionel lederskab holder hun 

rummet.  

I andre situationer, hvor de studerende oplever at patients situation er meget vanskelig, uden 

fremtidsperspektiver, hvor det at komme ind på patients egne oplevelser og vurdering af sin 

eksistentielle krise beskriver Jane, modul 12, på denne måde: 

”Mens vi snakker prøver jeg at fange hans øjne, men han sidder foroverbøjet på og 
kigger ned i jorden. Jeg tager hans hånd, mest for at føle jeg har kontakt til ham, da det 
er svær at føle, for mig uden øjenkontakt. Hans hånd er varm og tør og stor. Ligesom 
min farfars. Jeg synker en gang, da tanken kommer til mig. Jeg mistede ham i sommer. 
Men det er ikke det, jeg skal fokusere på nu. Hr. W lader sig ikke mærke med at jeg har 
min lille hånd på hans. Samtalen er gået i stå, og rummet larmer af stilhed. Ikke engang 
uret tikker. Jeg har det ikke længere så godt med at jeg ikke kan se hans ansigt, så uden 
at fjerne hånden fra ham, triller jeg stolen hen foran hans seng, og sætter mig ved siden 
af ham. Spejler hans kropssprog. Min vejrtækning falder sammen med hans, den er 
rolig og dyb, og jeg føler egentligt det er okay at sidde der på sengekanten sammen med 
ham i stilhed uden at sige noget. Hr. W klemmer min hånd, og vi sidder bare der 
sammen lidt indtil han rømmer sig og nikker. Jeg ved at det er tid til at gå, jeg rejser 
mig, retter på kitlen og smiler til ham på vej ud af døren”. (Jane modul 12) 

Jane viser sin tilstedeværelse – i et rum, hvor ord ikke slår til, og hvor det indledningsvis synes at være 

en udfordring af mærke rummet, stilheden og patientens non-verbale tilgang til hende. Men hun holder 

ud og tolker patientens kropssprog, så samværet bliver ud fra patientens præferencer.  
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TEMA 2. DET ETISKE PATIENTINVOLVERENDE BLIK  

Igennem en kropslig bevidsthed, udviser de studerende en ikke bevidst etisk og patientinvolverende 

sygepleje, en sygepleje der indirekte indskriver sig i professions etiske værdisæt (Sygeplejeetisk Råd 

2014). Gitte viser dette på følgende måde:  

”Ud fra informationerne om patienten fra ledsagerne er jeg også meget opmærksom på 
mit eget kropssprog. Jeg prøver på ikke at være for kommanderende eller virke 
bestemmende, da han ikke bryder sig om dette. Jeg synes selv, at vi har en god 
kommunikation, og vi samarbejder godt. Det betyder også, at min nervøsitet bliver 
mindre omkring patienten, da jeg finder ud af hvor lidt der skal til for at vi får en god 
relation”. (Gitte modul 11) 

De studerende beskriver hvordan de både mærker og til tider også må handle på patientens vegne når 

de oplever at denne ikke inddrages i pleje, behandling og egen fremtid. 

”Samtalen starter og patienten udviser nærvær og aktivitet i samtalen. Hun sidder på 
sengekanten, følger samtalen med øjnene og svarer på spørgsmål. Efter små 10 
minutter falder patientens skulder, og hendes holdning bliver nedtrykt, hun følger ikke 
samtalen lægenere. Kigger rundt i rummet – puster opgivende ud (…). Jeg kigger rundt 
og ser at patienten nu virker til at have opgivet samtalen helt. Hun falder opgivende 
tilbage i senge, puster ud – højt. Sukker og kigger alle andre steder end på nogle af os. 
(…). Hun bliver urolig i sin holdning. Jeg føler at samtalen skal slutte for patientens 
skyld. Jeg kan mærke jeg begynder at føle mig utilpas over samtalens karaktere, ligger 
meget mærke til at patienten har opgivet, men alligevel sætter sig op og forsøger at 
deltage igen, uden det store held, da ingen af de deltagende hverken taler til hende, ser 
på hende eller involvere hende på anden måde”. (Dora modul 11) 

Efter at Dora har hjulpet patienten på toilettet vælger hun at sætte sig med patienten i et andet rum. 

Her kommer det frem at patienten ikke vil deltage i deres beslutninger, hvilket Dora hurtigt kunne 

fornemme. Dora udtrykker patientens indtryk ved efterfølgende at spørge ind til hvordan hun oplevede 

situationen og hvad hun reelt ønske sig af bosted lige efter udskrivelsen. Dora udtrykke dog slutteligt 

frustration over forløber for som hun skriver: ”(…), jeg føler at jeg burde tage lederskab og vise eller 

sige det er er for meget for patienten”. 

Men Dora ser, sanser og mærker, ja hun ser med hele kroppen, ikke kun patienten og dennes lidelse i 

form at være overset og ikke inddraget i sin egen fremtid. Dora oplever igennem sansningen en 

forståelse for patientens udsathed, der fører til en beslutning om at forlade rummet. Man kan sige at 

lederskabet her er styret af hjertets øje, hvor Martinsen forstår dette som det dobbelt øje, der viser en 

faglig vurdering og beslutning på grund af Doras sanselighed i situationen (Martinsen 2014). 

TEMA 3. DET KROPSLIGT OPLEVEDE PROFESSIONSPERSONLIGE LEDERSKAB  

Anna er lige startet klinik modul 11, og får uventet den opgave i forbindelse med udskrivelse af en 

patient selv at afslutte dennes indlæggelse med en livsstilssamtale. 
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”Først tænker jeg, det er måske lige i overkanten, da jeg slet ikke føler mig forberedt 
(…), jeg vil jo nødigt sige noget forkert, eller komme derud, hvor patienten får en dårlig 
oplevelse, fordi jeg ikke ved noget. Jeg bliver lidt anspændt i kroppen (…) og jeg kan 
mærke jeg bliver usikker på mig selv. Jeg springer ud i opgaven, og det ender med at gå 
rigtig godt. Under samtalen får jeg følelsen af at jeg faktisk har styr på det, fordi jeg 
skal infomere om sundhedsfaglige anbefalinger, som jeg føler mig sikker i, fordi jeg går 
der ind som fag-person (…). Det hjælper faktisk at jeg sidder der alene, for så er det 
mig selv der skal svare (…), jeg sidder fremme på stolen med skuldrene tilbage og ret 
ryg, og forsøger at skabe et trygt rum, hvor der er mulighed for at italesætte nogle mere 
alvorlige tanker. Det er en vild god følelse da samtalen slutter, at jeg udførte mit 
arbejde og jeg gjorde det godt. Jeg blev glad og stolt inden i. Og patienten virkede glad 
og tilfreds”. (Anna Modul 11) 

Anna er indledningsvis usikker på om hun kan give den sygepleje patient skal have ved sin 

udskrivelse. Men Anna formår i samtale at være saglig, bruger sine faglige viden, hvorfor hun må 

være distanceret men hun giver samtidig udtryk for plads til patientinvolvering, idet der jo er alvorlige 

tanker der skal italesættes. Indirekte sætter hun sig i patients sted, for tænk at blive udskrevet og ikke 

få den nødvendige information. Men hun viser gennem en koncentration og bevidsthed at hendes 

autenticitet må komme til udtryk i gennem den rigtige kropsholdning i mødet med patienten. 

Professionaliteten som sygeplejerske kan Anna nu mærke i form af en glæde og stolthed. 

Ester viser også stolthed – en faglig stolthed når nye og en mere kompliceret sygeplejeopgaver lykkes, 

her hvor det er første gang hun skal give medicin iv.:  

”Jeg mærker et sug i maven (…) først bliver jeg nervøs. Jeg ved at patienten er 
tidligere sygeplejerske og en bestemt kvinde (…). Patienten siger at det er okay (at 
Ester giver iv.), men at jeg ikke må tage for hårdt fat. Jeg tager en dyb indånding (…), 
men føler mig udfordret. Jeg sveder i mit isolationstøj. Jeg føler ikke at jeg har kontrol 
over min krop, hvad vil patienten ikke tænke hvis jeg snubler på vejen hen til hende 
(…). Det følelse som om jeg ryster indvendigt, men mine hænder er rolige (…), fokusere 
på mine hænder (…), mit fokus er nu på at være rolig og forsigtig. Patienten siger, at 
jeg ikke skal være så forsigtig, at jeg ikke har fat. Jeg forsikrer hende, at jeg har fat på 
slagen. Da den sidste sprøjte er tømt, spritter jeg slagen af en sidste gang. Jeg sveder 
og vil have isolationstøjet af. Jeg trækker vejret, mine skuldre sænker sig og jeg fyldes 
med en lettelse og stolthed. JEG GJORDE DET”. (Ester modul 12) 

Ester føres igennem opgaven ved at styre sit åndedræt og være fokuseret på kroppens bevægelse, hvor 

hun samtidig rummer patientens iagttagelse, med den mulighed at patienten har gennemskuet hendes 

nervøsitet.  

Ina, der er startet modul 12, vil gerne tage lederskabet over sine patienter med bliver udfordret og 

usikker herpå i forbindelse med en pårørende, der stiller mange kritiske spørgsmål til en bedstemors 

pleje, den medicinske behandling og plan om udskrivelse. Ina udtrykker, at hun har svært ved at svare 

detaljeret på alle de spørgsmål der stilles igennem telefonsamtalen. Hun vil under ingen 

omstændigheder trækker ”jeg er studerende kortet frem”, men vil kunne stå inden for det hun siger, og 
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oplever at der ikke findes noget være end det at være uforberedt: ”Jeg vil gerne være så professionel 

som muligt. Jeg vil være så god og dygtig og svare korrekt (…), jeg bliver lidt usikker på mig selv jeg 

ved jo godt at jeg kun er studerende”. 

Ina oplever sig testet, hvilket hun synes er langt være end at gå til eksamen. Hun vurdere at situationen 

byder, både for patienten, pårørendes og sin egen professionsfaglige skyld, at foreslå den pårørende at 

komme ind på afdelingen og:  

” tale med os og er med til stuegang. Jeg råder hende til at skrive spørgsmål ned i 
forhold til medicin og behandling. Hun lyder glad nok, virker ikke sur og siger tak for 
mine svar og tid. Det er jeg glad for. Så må jeg alligevel have virket klar nok i mine 
svar. Det gør mig glad (…).” 

Bevidstheden om at tone og stemtheden, selvom det foregik per telefon, er af afgørende betydning for 

at skabe tillid og tryghed, at vise forståelse for den pårørendes bekymring, afspejler en 

professionalitet. En professionalitet, hvor vurdering af situationen er, at nu må samtalen slutte og kan 

bedst fortsætte med flere sundhedsprofessionelle. Ina viser anerkendelse af den pårørendes bekymring, 

og magter at drage omsorg for denne, ved at skønne og træffer en beslutning, hvor den pårørende føler 

sig involveret.  

Lola er lige startet på modul 11, og som hun skriver: ”Normalt føler jeg mig altid lille og grøn, når jeg 

er med som føl, som studerende og sammen med en sygeplejerske”, og i denne situation skal Lola 

undervises i sårpleje hos en patient, der ifølge sygeplejerskerne er hysterisk, skriger og råber under 

sårplejen. Lola, sygeplejersken samt patientens mand er tilstede på stuen, hvor Lola hurtig finder sin 

plads tæt på patienten og begynder at tale med patienten. Lola oplever slet ikke patienten som 

hysterisk og klagende. Også manden er overrasket over at hans hustru ikke gav udtryk for at sårplejen 

var smertefuld, ja selv patienten virkede overrasket og giver udtryk for at det var fordi Lola talte med 

hende, og for i øvrigt også de andre på stuen. Lola viser klart en stolthed over at hun formående at 

indtage rummet og holde det, og en form for fagidentitet toner sig frem i hendes oplevelsesbeskrivelse:  

”I øjeblikket føler jeg mig glad, især fordi patienten tilsyneladende har haft en bedre 
oplevelse af sårplejen. Jeg føler mig værdsat og en del af noget større, fordi det kan 
være at min tilstedeværelse, mine spørgsmål til patienten og mande, min samtale 
undervejs i sårplejen, har medvirket til mindre smerteoplevelse hos patienten”(Lola 
modul 11). 

Lola er herigennem blevet bevidst om sine personlige egenskaber, der i situationen er kommet til 

udtryk ved at den svage, her patienten, ikke har kunne undgå at udlevere sig til og være i en tilstand af 

udleverethed til den sygeplejerske, der har udført sårplejen. Lola ser indirekte en appel hos patient til 

sygeplejersken, som Lola griber ved at tale med patienten i en medleven og medfølsomhed der fører 
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til, at det fratager patienten den fysiske smerte – og herigennem også en psykisk smerte. Lola ser sig 

selv som være en del af det faglige tema, her sygeplejeprofessionen.  

De studerende oplever ikke bare ansvar for lederskab over patientplejen og det at være del af noget 

større når sygeplejen lykkes, men også ansvar for at tilegne sig viden om afdelingens specialer, 

patientgrupper og ikke mindst, at formidle deres viden til patienter og medstuderende. 

Bella er lige starter på modul 12, og møder på afdelingen hvor hun ser at hun ikke er sat på tavlen til at 

passe nogen patienter denne dag.  

”Mit navn står ingen steder, så jeg overvejer hvilke patienter der er mest lærerige (…). 
Jeg hører en sige mit navn, og vender rundt. En af de modul 4 studerende som også er 
på afdelingen spørger om hun må gå med mig. Jeg blive stolt over at blive spurgt, for 
det er der ingen der har gjort før. Det giver et indtryk af at jeg udstråler overskud, og 
jeg er god til det jeg laver. Jeg siger ja, og tager hende med ned på kontoret for at læse 
(…), hun lytter opmærksomt. Jeg kan mærke jeg blive bliver helt glad over at jeg kan 
lære fra mig, og det er en rigtig god fornemmelse. Det er som om min mave bobler lidt, 
og hver eneste gang jeg kan forklare hende noget nyt, at jeg vokser en centimeter”. 
(Bella modul 12) 

Bella bliver bekræftet i, at hun er faglig sikker og udstråler tiltrækningskraft på sine medstuderende, 

hun har en kontaktevne og kommunikative evner som forstærkes af hendes non-verbale adfærd, der 

invitere til at hun tager ”lederskab” over undervisnings situationer.  

De kropslige signaler og fornemmelser synes også Fiona at overvinde i en situation hvor der er 

forvirring på afdelingen pga. et it-system der er nede og mangel på sygeplejersker, her hvor hun 

skriver:  

”Han har smerter og jeg ved ikke hvad jeg må give af smertestillende for jeg kender 
ham ikke og jeg ved ikke hvad han har fået tidligere, eller hvornår. Jeg går ikke i panik, 
men jeg kan godt mærke at jeg får varmen”.(Fiona modul 12)  

Fiona får ringet til bagvagten for efterfølgende at give patienten smertestillende medicin, og Fiona 

fortsætter:  

”(…), og dokumenterer korrekt efter proceduren når ikke systemet virker. Jeg kan 
mærke at det faktisk går godt, jeg er stolt over at kunne handle i det kaos jeg følte i min 
krop. Jeg får selvtillid og føler jeg har handlet korrekt, både i forhold til systemet og i 
forhold til patienten”. (Fiona modul 12) 

5.2 RESULTAT AF DE STUDERENDES OPLEVELSE AF UNDERVISNINGEN I DANSESALEN 

Det tyder på, at de studerende ikke blot er blevet mere bevidste om deres egen kropssanslige tilgang til 

den anden i klinikkerne. Når deres medstuderende i Dansesalen har fremlagt hændelser fra egne 

klinikker, har medstuderende vist i deres oplevelsesbeskrivelser, at det har ført til at ubevidste som 
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beviste kropslige erkendelser, er kommet til syne for dem selv og de har fået sat ord på. De kropslige 

erkendelser, har styrke deres egen professionspersonlige kompetencer, således som de udtrykkes i 

deres refleksioner. 

I forhold til den første gang de studerende var sammen i Dansesalen, og deler hinandens oplevelser fra 

klinikken, og således som de udtrykkes gennem kropslige supervisionsøvelser skriver Anna: 

” Det var ikke mig der var på, men de følelser der kom på spil, og som af de 
medvirkende gennemgik ramte også mig. Jeg kunne identificere mig, med flere af de 
oplevelser og frustrationer de andre havde haft og gennemlevede i dette rum. Jeg 
mærkede mig selv idet også. Jeg følte stor forståelse for deres oplevelser, jeg mærkede 
at jeg blev påvirket ikke kun følelsesladet med også frustreret inden i. Både på deres 
vegne og på mine egne. Det er på en måde nogle fælles oplevelser og følelser. Jeg 
kunne mærke det inden i, på min krop. Jeg følte en frustration i maven, der knugede sig 
sammen og samlede sig. En stor alvor og erkendelsen af, hvor vigtigt det er, at mærke 
efter i sådanne situationer, hvor man så tydeligt på sin krop kan mærke, om man 
overskrider sine egne grænser, føler de bliver overskredet af andre og at føle sig 
magtesløs. Følelsen af, ikke at kunne gøre noget i en situation, og erkendelsen af, at 
man bliver nødt til at finde en måde at være i det, i den grad også kropsligt. 
Vigtigheden af, at øve sig i at mærke efter, og lærer sin krops reaktioner at kende, og 
også at kunne håndtere dem. Og kropsligt blive så god til at mærke, hvad der sker, og 
bruge redskaber i situationer, hvor man føler sig presset, frustreret, magtesløs”.(Anna 
modul 11) 

Anna er i situationen i Dansesalen konfronteret med lignende kropslige erkendelser gennem 

medstuderendes fremstilling. Fremstillingen (case), der var en gengivelse af en situationen fra 

klinikken, gav Anna og de øvrige studerende en krops-sanselige erkendelse, i forhold til egen oplevede 

situationer, der havde paralleller til den der var fremstillet. Det ser altså ud til, at de kropslige 

erkendelsesprocesser der foregår hos de studerende giver anledning til forståelse og accept af egne 

reaktioner og følelser, når enkelte studerende i form af kropslige supervisionsøvelser i fællesskab 

bearbejder disse. Vi kunne her tale om en form for tranfer, idet den studerendes erfaring ligner blandt 

andet det som Anna har oplevet og erfaret, og det er ifølge Wahlgren & Aarkrog ikke vanskeligt at 

integrere i egne handlemønster, og hermed være med til at udvikle de professionspersonlige 

kompetencer (Wahlgren & Aarkrog 2014). 

Jane udtrykker de erkendelsesmæssige oplevelser anderledes: 

”Magtesløshed. Jeg føler det helt ud i fingrene. To af mine medstuderende har været på 
gulvet for at fortælle om deres oplevelser. Jeg har været med i en af dem. 
Magtesløsheden føles som om nogen slår mig hårdt i maven. Jeg sidder i 
skrædderstilling og putter mine hænder ind under benene så de holder om fødderne. 
Derefter kommer den psykiske smerte af magtesløsheden. Jeg kender den så godt. Mine 
øjne bliver blanke og jeg kæmper med tårerne. Klumpen i halsen er smertefuld og det 
føles som der sidder noget fast i halsen, en blanding mellem uld og sten. Jeg trækker 
vejret ned i maven som jeg hele tiden har gjort, jeg kæmper lidt mere med luften, der 
har svært ved at passere en klump i halsen. Jeg puster ud gennem munden og begynder 
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langsomt at slappe af. Mine hænder masser minde fødder, så jeg kan mærke at jeg 
stadig er her. Tanken om at to så gode medstuderende som dem også føler 
magtesløshed beroliger mig – jeg er åbenbart ikke den eneste der føler sig uduelig. Jeg 
er ikke helt i stand til at slappe af i ansigtet – magtesløshed er et alvorligt emne. Jeg 
kigger rundt på de andre, jeg tror de ligner mig. Dybt berørt og fuld af respekt for de to 
deroppe”. (Jane modul 11)  

Jo flere relevante situationer og mængden af erfaringer der deles, jo mere sandsynligt er det, at disse 

kan anvendes som handlingspotentialer i andre sammenhænge (Wahlgren & Aakrog 2014). 

De delte kropssanselige erkendelser, der kommer frem gennem cases og kropslige 
supervisionsøvelser, giver de studerende en følelse af fælleskab og de bliver ikke bare berørt, men 
overraskede over deres medstuderende, der har sat ord på det, som de ikke altid selv har kunne sætte 
ord på. Fx som Dora udtrykker det:  

”Under første case bliver casens ejermand berørt og begynder at græde. Jeg ser på 
hende og kan mærke mine tanker betyder at arbejde” og Dora fortsætter:” Jeg troede 
ikke hun kunne slippe sig selv og vise en så sårbare side (…). Hun er virkeligt stærk at 
hun kan sætte ord på og vise hvordan hun har det. Jeg mærker at føle med hende og 
føler en trang til at være i nuet / oplevelsen med hende”. (Dora modul 11) 

De delte oplevelser fra de studerendes klinikker, giver ikke kun de studerende en fælles 

følelsesmæssig forståelsen, men det giver dem kroplige erkendelser om, hvad de som kommende 

sygeplejersker skal ruste sig til, som her hvor Ella skriver: 

” Jeg tror det er sundt for os alle at vi har et forum hvor vi kan få plads til at snakke om 
det vi har på hjertet og hvor man ikke skal holde igen. Selvom jeg ikke delte min 
beskrivelse så føler jeg at jeg fik super meget ud af refleksionen alligevel. Vi fik nogle 
gode redskaber med til hvad man kan gøre i bestemte situationer. Da mange af de 
situationer vi bringer på banen er nogle man vil møde igen og igen. (Ella modul 12) 

5.3 RESULTATER FRA DE NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS EVALUERING AF 
DELTAGELSEN I PROJEKTET 

Følgende resultater er fra det udleverede evalueringsskema (bilag 6), der er besvaret omkring et år 

efter gennemførelse af projektets afslutning. Det betyder, at de har været sygeplejersker i 9 måneder. 

Ud af 12 mulige er der 5 deltager, der har besvaret skemaerne. 

1.HVILKEN BETYDNING HAR DET HAFT FOR DIG, AT DELTAGE I PROJEKTET I DIN KLINISKE DEL AF
UDDANNELSEN MODUL 11 OG 12?

Alle skriver, at de er blevet meget bevidste om hvordan de kropsligt reagerer, hvordan de handler på 

disse situationer, og hvordan de fremadrettet kan bruge den kropslige bevidsthed. Som Rose her 

skriver: ”Det har hjulpet med, at ruste mig til en hverdag i praksis på den måde, at jeg fremstrå mere 

selvsikker, og bedre kan bevare roen i pressede situationer”.  
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De nyuddannede sygeplejersker udtrykker ligeledes, at de ikke alene er bevidste om hvilke slags 

sygeplejerske de gerne vil være, men også hvordan se fremstår over for patienter og kollegaer. 

Selv i meget hektiske situationer har det skabt bevidsthed om egen reaktioner og muligheder for at 

handle ud fra de kropslige signaler. Det ser de som meget betydningsfuldt for deres professionelle 

karriere og som resultat af deltagelsen i dette projekt. 

”Det har været med til at gøre mig mere bevidst om, hvordan jeg reagerer i forskellige 
situationer, særlig pressede og stressede situationer, (…). Det kan være hvordan 
situationen mærkes på egen krop, og hvordan det kan komme til udtryk for mig over for 
personerne i situationen, fx patienten, sygeplejersken eller pårørende. Det har gjort 
mig bevidst om, hvordan det har påvirket mig, men samtidig hvordan jeg så derfra har 
skullet handlet på det, eller hvordan jeg har handlet på det. (…). Det har samtidig 
gjort, at jeg har lært mig selv og min egen krop bedre at kende. (…), bevidst om 
hvordan jeg føler samt hvordan jeg skal agere ift. det samt tackle det ”. (Lola) 

Ester betragtet udbytte således, at hun har erhvervet indsigt i hvordan hun kunne bearbejde sine 

oplevelser fra klinikken således at:”(…) jeg kropsligt kunne håndtere og angribe forskellige 

situationer, jeg mødte i klinikken. Jeg bruger nu, efter at jeg er færdiguddannet, flere af de principper 

vi lærte som del af projektet”.  

2.HVILKEN BETYDNING SER UD DET HAR HAFT FOR DIN BEVIDSTHED OM KROPSSPROGETS 
BETYDNING, AT DU HAR DELTAGET I BÅDE ”KROP OG BEVÆGELSE” OG I PROJEKTET? 

Meget i overensstemmelse med de studerendes oplevelsesbeskrivelser kommer det til udtryk i dette 

evalueringsspørgsmål, at bevidstheden om eget kropssprog og evne til at læse patienten har givet dem 

kompetencer som de ser betydningen af i deres virke som sygeplejersker. 

” Jeg er opmærksom på hvordan jeg bruger mit eget kropssprog i mødet med patienten, 
men også den viden vi har fået om kropssproget til at aflæse mine patienters 
kropssprog. Jeg arbejder i psykiatrien, hvor det bestemt også er relevant. Derudover 
har min bevidsthed om kropssproget, herunder at tage lederskab, hjulpet mig som ny og 
usikker sygeplejerske til at fremstå rolig og sikker, hvilket har skabet tryghed og tillid i 
relationen mellem mig og patienten”. (Ester) 

 De ser også at deres bevidsthed om kropssproget betydning, kommer patienterne til gavn således som 

for eksempel Lola udtrykker det:  

“ (…) det er også vigtigt for patienterne at de oplever ro og nærvær i den hektiske 
hverdag. Derfor er krop og bevægelse samt forskningsprojektet af vigtig betydning for 
mig og min bevidsthed omkring min korps signaler, fordi jeg gerne vil udstråle ro, 
lederskab og nærvær over for mine patienter, og deltagelsen i disse ting har jeg gjort 
mig mere bevidst omkring min bevidsthed omkring min krop (…) trods jeg føler jeg er 
ved at eksplodere indvendigt pga. en presset situation, og jeg kan mærke, hvordan jeg 
bliver varm i hele kroppen og hvordan varmen breder sig, så har jeg formået at holde 
hovedet koldt, og stadig agere rolig udadtil(…) det har givet en unik mulighed for at 
videreudvikling af mig selv, som jeg kan og vil tage med mig fremover, (…) fx i 



22 

pressede situationer, og bruge den samme tankegang og refleksion til at tænke over, 
hvad der skete i situationen”.(Ester) 

Flere sygeplejersker skriver, at de har sat fokus på det at aflæse patientens grænser i forbindelse med 

intim pleje, men også at have lært at mærke sine egne grænser:  

Dette beskriver Jane således: 

 “ (…) i forhold til mine patienter, at jeg kan aflæse grænser, hvornår berøring er okay, 
og hvornår det ikke er. Jeg skal røre mine patienter dagligt i forbindelse med vask, 
nedre hygiejne og sådan, men ud over dette, er det rart at kunne mærke grænsen. Nogle 
gange når jeg er træt af patienterne, er det rart for mig selv at kunne bruge grounding, 
for at finde fodfæste og overskuddet til at kunne tage mig af dem”. (Jane) 

Der refereres mange gange til grounding som en sikker anvendt metode ude i klinikken, når rummet 

skal indtages og der hviler et pres på dem, både som studerende jf. oplevelsesbeskrivelserne, men det 

kommer også til udtryk i evalueringerne, fx som Rose skriver: 

”Vi skal vise at vi kan lede et patientforløb, hvilket kræver mange forskellige 
kompetencer, og ikke mindst overblik. Specielt grounding har jeg brugt i min hverdag, 
da det godt kan være overvældende, skræmmende og udfordrende, at skulle agere som 
en selvstændig sygeplejerske(studerende). I klinikken har jeg tænkt meget over, hvis jeg 
var ved at gå i panik eller hvis der var en bestemt stemning i et lokale, hvordan jeg så 
enten kunne tage lederskab over situationen, og bryde stemningen med et input, eller 
hvordan jeg kunne få mig selv ned igen, hvis jeg var ved at blive så usikker i en 
situation, at jeg mistede fokus”. (Rose) 

Rose giver også eksempel på hvordan hun bevidst har anvendt grounding som teknik i en 

plejesituation, hvor en pårørende var tilstede og ikke umiddelbart havde tænkt at forlade stuen, da 

Rose skal tage en blodprøve:  

” For mig, som ny på afdelingen, og som kun havde prøvet at tage blodprøver få gange 
før, var det meget angstprovokerende, at der sad en pårørende, og så på imens. Jeg 
bliver mere og mere nervøs i situationen, og hovedet begynder at slå fra. Men i det 
øjeblik tænkte jeg faktisk på, at fokusere på mine fødder på gulvet, og fandt lige så stille 
fodfæste i situationen igen. Det gør mig meget tryg, at have fået grounding som redskab 
i klinikken, og det kan godt være, jeg ikke er i stand til at benytte redskabet i alle 
situationer, men hvis blot få af situationerne reddes af grounding, er det også et skridt i 
den rigtige retning”. (Rose) 

Flere næver, at de oplever og ser betydningen af bevidstheden om sit kropssprog i forbindelse med 

lederskabet i sygepleje, hvilket Bella formulere således: ”gavnligt for mig at tænke over, hvilke 

signaler jeg sender, baseret på den måde jeg indtræder i et rum eller står på”. 
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3.HVILKEN BETYDNING HAR DIN DELTAGELSE I PROJEKTET HAFT I FORHOLD TIL DINE 11
MEDSTUDERENDE?

Betydninger i forhold til sine medstuderende ved deltagelse i projektet udtrykkes meget forskelligt, 

men alle har en oplevelse af, at det har skabt et trygt læringsrum, i forhold til de udfordrende øvelser 

de blev sat til at udføre på baggrund af deres oplevelsesbeskrivelser fra klinik modul 11 og 12. Lola 

skriver:” 

”Som sagt har det været grænseoverskridende og fjollet til tider, fordi vi har skulle lave 
nogle anerledes og private øvelser. Men vi har alle været i samme båd, så på den måde 
har det været nemmere at forholde sig til. Tænke, at jeg nok ikke den eneste i dette rum, 
der oplever det her grænseoverskridende”. (Lola) 

Nogle svarer til dette punkt, at relation og kontakt til deres medstuderende har ikke været mere og 

hyppigere på grund af deltagelsen i projektet, men som Ester svarer til dette punkt:  

”Det var med til at skabe et trygt, behageligt, omsorgsfuldt, konstruktiv og lærerigt 
miljø. Her kunne vi dele vores oplevelser og usikkerheder og ved, at vi ikke var alene. 
Det gav muligheder for at få relevant og brugbar feedback, der bidrog til refleksion og 
læring”. (Ester) 

De studerende ser dog deres deltagelse ikke alene som værende udbytterigt for deres egen udvikling 

og læring, men også at de har bidraget til deres medstuderendes læring, hvilket Rose tydeliggøre i 

dette svar:  

” Jeg tænker, at min deltagelse i K&B har haft betydning for mig personligt, men det 
har vel også betydning for mine medstuderende, at jeg har deltaget – ligesom det har 
betydning for mig, at de andre medstuderende har deltaget. Vi bidrager alle på 
forskellige måder til undervisningen og projektet, og vi har alle forskellige klinisk 
erfaring, som vi deler praksisbeskrivelser om og reflekterer over sammen”. (Rosa) 

Jane ser, ligesom Rose det kollektive bidrage: 

” (…), var vi jo en lille skare der delte ret mange korpslige og sproglige fortællinger 
med hinanden, både som mennesker, men også som sygeplejestuderende i bestemte 
situationer. Det gjorde det til et tillidsfuldt rum”. (Rose) 

Det ser altså ikke ud til i deres evaluering, at de oplever at have fået ekstra tilknytning til 

medstuderende efter endt uddannelse, ud over dem de i forvejen var sammen med under deres studie. 

4.HVAD HAR OVERRASKET DIG MEST VED AT DELTAGE I PROJEKTET?

De har alle været overrasket over, hvor meget kropssproget betyder i mødet med andre og at ved at 

være bevidst om dette og arbejde mere intensivt med det, kan udvikle deres professionsfaglige 

kompetencer.  
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Dette kommer kort og koncist til udtryk hos Ester:” Hvor relevant de professionspersonlige 

kompetencer er i sygeplejevirket”, suppleret af Janes kommentarer til dette spørgsmål med: 

” Det der har klart overrasket mig mest, er at ens krop lagre på informationer fra hele 
ens liv, og det ofte er det, der har betydning for, hvordan jeg reagerer på bestemte 
situationer. En lille sitren i kroppen, et smil, et nedslået eller opløftet blik, en knugene i 
maven eller rystende hænder, som kan vare et lille sekund. Det kan være så kort et 
øjeblik, og så anderledes at jeg ikke ved, hvorfor jeg reagerer sådan. Der har 
forskningsprojektet klart været et terapeutisk forløb for mig (…)”. (Jane) 

Flere viser i deres oplevelsesbeskrivelser at have rykket deres grænser – våget sig ud, og herigennem 

set dem selv som professionelle sygeplejersker. Men det kommer flere gange frem i deres 

evalueringer, at det til tider har været grænseoverskridende for dem og det har været overraskende. 

Fx som Lola skriver:” 

Jeg har haft nogle grænseoverskridende oplevelser ifm. Krop og 
Bevægelseslektionerne, men jeg tænker egentlig, det er det, som bl.a. er meningen med 
dette ”projekt”. At lære ens egen grænser at kende og lære at rykke dem – og at lære at 
aflæse andres grænser via kropssproget. Jeg synes det har været interessant at 
medvirke, selvom det nogle gang har virket fjollet – altså det vi har skullet lave, men 
det er nok, fordi det er så anderledes, grænseoverskridende og nyt. Når jeg tænker 
tilbage på lektionerne, kan jeg huske, jeg har haft svært ved at lade være med at smile 
meget stort og bredt, og følt mig varm i hele kroppen. Jeg synes det har været 
lærerigt”. (Lola) 

Rose er overrasket over situationens karakter skabes af det nonverbale koncept: ”Hvor stor en 

betydning noget så ”skjult” som kropssproget har og en stemning har for en given situation”. 

5.HVORDAN MENER DU AT KUNNE FORTSÆTTE DIN LÆRING OM KROP, KONTAKT OG
PROFESSIONSPERSONLIG KOMPETENCE, SOM JO ER ET LIVSLANGT ARBEJDE?

Flere ser gerne, at der efter endt uddannelse var mulighed for at arbejde videre med at udvikle 

kropssproget, og hermed gøre de professionspersonlige karakterer tydeliger.  

Ester skriver: 

” Jeg bruger principperne dagligt i mit virke som sygeplejerske hvilket gør at jeg får 
det øvet. At vi er blevet bevidstgjort og trænet i at reflekterer over vores 
professionspersonlige kompetencer, gør at jeg selv forsat automatisk reflekterer over 
det. Dog ville det være godt, hvis der blev samlet op efter endt uddannelse. Jeg kunne 
godt bruge en refleksionsgruppe til at reflektere og bearbejde de oplevelser jeg har som 
nyuddannet sygeplejerske”.(Ester) 

Det er blevet klart for de deltagende i projektet, at de ser det som et livslangt arbejde og meget læring. 

Dette skrive Rose blandt andet i dette svar:” Læring om krop, kontakt og professionspersonlig 
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kompetencer er noget jeg kan fortsætte med hele livet, ikke blot i mit arbejde med også i min fritid” og 

i forlængelse skriver Jane:  

”Jeg skal fortsætte med at lytte til mig selv og mærke efter. Derudover skal jeg i en 
travl hverdag huske vejrtrækningen, jeg har siden jeg kom udi virkeligheden haft 
vejrtrækningsbesvær og har slet ikke kunne mærke mig selv. Det synes jeg klart er det 
meste essentielle i de professionspersonlige kompetencer, for hvis jeg ikke kan mærke 
mig selv, kan jeg ikke sanse patienten”. (Jane) 

Jane fortæller, at hun forsat har fokus på at arbejde med sit kropssprog, og forventer at skulle gøre 

dette resten af sin tid som sygeplejerske. 

Det er ingen tvivl om, at undervisningen i de professionspersonlige kompetencer har sat sig hos de nye 

sygeplejersker som et ”projekt for livet”, hvilket for eksemplet Bella tager op, idet hun ser, at 

klinikken i første omgang vil tegne hendes profil i forhold til de professionspersonlige kompetencer, 

men senere vil hun:” (…) gerne vende tilbage til den litteratur jeg har fået givet under projektet, og 

sørge for at holde mig ajourført med eventuel ny forskning på området”. 

6.HVORDAN HAR DINE OPLEVELSESBESKRIVELSER ØGET DIN BEVIDSTHED OM EGET
KROPSSPROG?

De ser alle at oplevelsesbeskrivelserne har givet anledning til læring, refleksion og en mulighed for 

fremadrettet at arbejde videre med det, hvilket Bella beskriver således: ”De har givet mig mulighed for 

at se hvordan jeg har udviklet mit kropssprog siden oplevelsen fandt sted, og det er meget motiverende 

faktor for mig i fremtiden”. 

Ester ser oplevelsesbeskrivelserne på denne måde: “ (…), er jeg blevet trænet i at observere/sanse 

mine oplevelser, hvilket har givet anledning til refleksion, som har givet anledning til læring”. 

Lola er nået til erkendelser om sit eget kropssprog hun ikke selv var klar over:” (…), at jeg har 

reflekteret over situationer, hvilket har gjort mig bevidste omkring nogle ting jeg nok ikke havde 

opdaget, hvis jeg ikke havde fordybet mig i oplevelsesbeskrivelserne”. 

7.HVORDAN HAR DU OPLEVET UNDERVISNINGEN I DANSESALEN PÅ INSTITUT FOR IDRÆT OG
ERNÆRING?

Alle har oplevet tillid til underviserne og en tryghed til medstuderende i dette rum, og de har oplevet 

det inspirerende, at blive undervist af andre end fra sygeplejestudiet. 

Bella: ”Rigtig god og lærerig, samt underholdende. Den gav mig et godt og trygt forhold til mine 

medstuderende jeg lavede øvelserne med, som også var gavnlig”. Jane mente ikke det var 

tilstrækkeligt med de to gange de var i dansesalen:” Rigtige og for få”. 
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Lola: ” Jeg har oplevet den ærlig og anderledes. Nogle af øvelserne har været lidt mærkelige, hvor jeg 

har tænkt: hvad får underviserne dog ud af denne øvelse, de sætter os igennem?” 

Det at være på ”neutral grund” synes at bidrag til at turde våge sig frem og deltage, hvilke Rose 

udtrykker således: ”Det har været sjovt og lærerigt, at komme lidt væk fra skolen, og med input (…). 

Det har været inspirerende”. 

8.HAR DU ANDRE OPLEVELSER OG ERFARINGER FRA PROJEKTET SOM DU VIL DELE MED OS?

Der er tre deltagere, som har gjort meget ud af dette evalueringspunkt. 

Den første er Lola der skriver: 

”Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver sat fokus på kroppens sprog i de 
sygeplejestuderendes undervisning, kroppen er så vigtigt et kommunikationsredskab. 
Sygeplejersken nr. 9/2014 har lavet en artikel om krop og bevægelse på vores skole, 
hvor der på side 23 strå beskrevet: at hyppigt frafald på skolen skyldes usikkerhed at 
være tæt på et andet menneske og det vanskelige ved at have øjenkontakt med en 
patient. 

Dette er egenskaber man skal have for at skabe en relation og agere som sygeplejerske, 
og det fungerer ikke, hvis de studerende ikke kan det. Derfor er det netop en god pointe 
at indføre krop og bevægelse i undervisningen, selvom det er grænseoverskridende og / 
eller ”fjollet”. Men man kan virkelig lære noget om sig selv og blive mere bevidst om 
ens kropssprog og andres, samt det er noget man kan have med sig i resten af ens 
karriere som sygeplejerske” (Lola) 

Hvor Lola ser det i et større perspektiv, viser både Rose og Jane at arbejdet med og deltagelse i 

forskningsprojektet omhandlende de professionspersonlige kompetencer, som et vigtigt bidrag til 

personlig og professionsfaglig udvikling. 

” I det store hele mener jeg, at jeg har formået at agere mere selvsikkert i klinikken ved 
brug af mine professionsfaglige kompetencer, herunder grounding. Vores jævnlige 
møder og mine oplevelsesbeskrivelser har også resultereret i, at jeg har reflekteret over 
klinikken og de svære episoder, i stedet for, at jeg måske gemt dem væk, og så aldring 
fik bearbejdet situationerne. Det jeg har lært af Krop & Bevægelse hele uddannelsen 
igennem, vil jeg helt klart tage med mig (…). Som nyuddannet sygeplejerske vil presset 
på mig stige endnu mere, især i starten, og derfor er jeg sikker på, jeg får brug for 
grounding og for, at mærke efter inde i mig selv, for at træffe de rigtige beslutninger – 
både på patienternes vegne, men også på mine egne personlige vegne”. (Rose) 

Janes erfaringer fra deltagelsen i projektet har ikke alene givet styrke til de professionspersonlige 

kompetencer i positiv retning, det har også skabte en bevidsthed om en skrøbeligheder, der skal 

arbejdes videre med. 

” Før jeg deltog i projektet, havde jeg intet filter, jeg opslugte alt og bar mange ting og 
skæbner på mine skuldre. Derudover delte jeg ofte alt for meget om mig selv fordi jeg 
så gerne ville fremstå menneskelig og involveret. Projektet har lært mig at sætte 
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grænser for, hvor meget jeg skal og kan tage på mine skuldre, selvom nogle skæbner er 
tunge og svære, så går jeg måske kun hjem med en skæbne på mine skuldre. Jeg har 
også lært forskellen på at være personlig og privat, men det er noget jeg skal øve mig 
på, ligesom alt det andet. Men det går lige så stille fremad. Jeg har også lært at vente 
med at græde til omklædningsrummet i stedet for afdelingens toilet, når jeg føler mig 
magtesløs. Jeg er sindssyg træt når jeg kommer hjem, både fordi mit job er fysisk tungt, 
men også fordi mine filtre arbejder på at skyde ting fra sig”. (Jane) 

 

5.4 EVALUERING FRA DE KLINISKE UNDERVISERE.  

Evalueringen er med afsæt i to af de kliniske undervisers skriftelige tilbagemelding på at have haft 

studerende i deres klinik modul 11 og 12, der deltog i projektet.  

Klinisk underviser Åse, afdeling 3, der har haft 7 forskellige, oplever, at de studerende tænker mere 

over den relation som de skal skabe i forhold til patienten, lige som de selv har en betydning og et 

ansvar i forhold til det at skabe denne kontakt og relation. Det viser sig også ifølge denne kliniske 

underviser, at de er mere reflekterende og bevidste om sig selv og den rolle de har som professionelle 

og det at skulle træffe beslutninger. Som Åse skriver:  

” De er mere bevidste om at beslutningerne kan være både store og komplekse og lige 
til at få øje på. Men jeg syntes også at de er mere bevidste om at en beslutning også 
skal træffes selv i forhold til små situationer og sygeplejeinterventioner. Eks hvordan 
præsenterer jeg dette væskeskema for patienten eller hvordan henvender jeg mig til 
patienten når der er pårørende tilstede”. (Åse) 

Åse oplever også, at de studerende ser mere nuanceret på det at være sundhedsprofessionel, og 

reflekterer over mere eksistentielle områder end de tidligere har gjort, eller det er i hvert fald blevet i 

talesat noget mere.  

Vivi, med 3 studerende, skriver at de studerende har givet udtryk for, at kropslige supervisionsøvelser 

i Dansesalen og det at arbejde aktivt med de professionspersonlige kompetencer, især har støttet dem i 

at turde ”være på” og tage lederskab over patientforløb samt at fremlægge egne patienter ved morgen 

og tværfaglige konferencer: 

”Projektet nok har været medvirkede til, at jeg meget hurtigt har skubbet dem lidt ud på 
kanten af deres comfort zone og har udfordret dem i forhold til at tage ansvar og 
lederskab i forhold til at inddrage Kroppens sprog”. (Vivi) 

Det er kun Vivi, der kommenterer på tjeklisten, hvor hun skriver at tjeklisten blev anvendt overordnet i 

starten men blev hurtigt mere en baggrundsviden. Tut, har ikke givet en skriftevaluering af oplevelser 

omkring projektet, men udtrykt før hun sluttede i januar 2017, at det at arbejde med de studerende og 

de professionspersonlige kompetencer var hele kerne i sygeplejen. 
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6. KONKLUSION 

Det kommer frem i de studerendes udarbejdede tematikker, samt de nyuddannedes evaluering af deres 

deltagelse i projektet, at deres bevidsthed om eget og andres kropssprog er centralt for mødet med den 

anden, og er et kardinalpunkt for selvstændigt at kunne varetage klinisk beslutningstagen og klinisk 

lederskab i samspil med patient, borger og pårørende. Ved et bevidst kropssanseligt nærvær viser de, 

at rumme patienten og pårørendes lidelse, at være i rummet og hermed tage lederskab over situationen, 

lige som det er vist gennem et etisk patientinvolverende blik, at de bliver konfronteret med 

sygeplejeprofessionens værdier og teorierne, når de oplever at den sårbare patienter ikke får mulighed 

for at være en del af beslutningsprocessen om egen pleje og fremtid. Under det kropsligt oplevede 

professionspersonlige (kompetente) lederskab udtrykkes en faglig stolthed, at være en del af 

professionen og være bærer at dets værdisæt, der munder ud i et kompetent professionspersonligt 

lederskab, og dette er ikke kun under vejledning, men også i forhold til selvstændige opgaver i 

klinikken. Der kan tales om, at de oplever sig dedikeret til netop professionen ”Sygeplejerske”. 

Ved bearbejdning gennem kropslige supervisionsøvelser og gentagelser af scenarier med de 

studerendes autentiske cases, cases som umiddelbart var ordløse kropssanselige erkendelser, fik 

slutteligt gennem fælles refleksion sprog, hvor vi her kan tale om en sikker grad af transfer blandt de 

deltagende studerende. Dette synes at give de studerende en vis form for legalisering at ”føle” sig 

magtesløs, når opgaverne ikke ligger i deres hænder og varetægt, hvor de må vige for at indtage et 

lederskab. 

De delte oplevelser af kropssanselig karakter, synes at have så stort en transferværdi, en kropssanselig 

bevist som ubevidst, at de studerende udtrykker ønske om flere af disse læringsrum når de er i 

klinikken.  

De dimitterede sygeplejersker oplever alle, at have brugt de teknikker de lærte i uddannelsen og i 

projektet. De nye sygeplejersker ser, at de professionspersonlige kompetencer er noget der kræver en 

forsat bevidsthed for at udvikle, og de ytre ønske om et fælles refleksionsrum, hvor de kan dele 

handling og kropssanselige erfaringer med andre ”novicer”. Dette er et udtryk for, at de har erhvervet 

en kropssanselig bevidsthed om at disse delte refleksioner og handling kan give handlingerne 

sammenhænge, forståelse og er hermed en forudsætning for, at de som sygeplejersker kan udvikle sig 

og blive mere fortrolig med deres kliniske lederskab, der er bådet oppe af de værenskvaliteter de 

professionspersonlige kompetencer rummer. 

De studerende har ikke alene indfriet det formål at udføre, at lede, at formidle og udvikle sygepleje 

således som er kravet af Bek nr. 29 af 24/01/2008, de er uddannet efter, men at de gennem arbejdet 

med de professionspersonlige kompetencer også kan bidraget sygeplejeprofessionen med deres virke 
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som sygeplejersker i forhold til at indtage et klinisk lederskab der rummer de professionspersonlige 

kompetencer. 

7. PERSPEKTIVERING

Med revision af Studieordning 2016 i år 20198, hvor der blandt andet skal udarbejdes definition af 

Klinisk Beslutningstagen og Klinisk Lederskab, er det tydeligt ud fra resultatet, at der videre i 

udarbejdelsen af denne indskrives og implementeres undervisning i og træning af De 

professionspersonlige kompetencer . Dermed viser dette projekt og den store opmærksomhed på dets 

resultater og praksis, at det professionspersonlige og landskabet omkring kroppens sprog kan pege på 

oplagte muligheder for fortsat udvikling og tværinstitutionelt samarbejde.  

Med den nye Bekendtgørelse af 2016, er det en nødvendighed, for at få en balance med den 

evidensbaserede sygepleje og skønnes begrundelsesside, hvor sidst nævnet rummer de 

værenskvaliteter, som blandt andet dette projekts resultater munder ud i, at sygeplejersker sætter fokus 

på kroppens sprog. Det vil i sidste ende give sygeplejersker de kompetencer der skal til for at navigere 

i et foranderligt sundhedsvæsen, og tydeliggøre professionens værdier. 

De nuancerede resultater af projektet, viser derfor både innovative nytænkende aspekter på 

uddannelsesområdet, og peger samtidig på muligheder for at tage vare på gamle og essentielle værdier 

af sygeplejen.  

Udfordringen er at der forskes i menneskelige handlinger og oplevelser, der ikke kun er betinget af 

lineære og simple kausaliteter, hvor sygepleje er kompleks og i konstant forandring og udvikling, hvor 

fænomenologien må holde fast som videnskabsteoretisk ramme mod et ideal om klassisk epistemisk 

viden, hvilket kan være svær at konkurrere med i et ellers humanistisk fag.  

Ikke desto mindre er der behov for mere forskning inden for området. Også på den internationale 
scene.  

Forskerteamet ser projektets resultat som det foreligger i nærværende rapport kunne bidrage til mere 

viden internationalt gennem fælles artikelskrivning i efteråret 2018. Vi forestiller os forsat workshop, 

temadage med videre, hvor vi kan få mulighed for at fremlægge projektets resultater, som vi vurdere 

berige alle uddannelser og specielt relations-professionerne som her sygeplejerskeuddannelsen.  

8 Københavns Professionshøjskole, Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole og UC Diakonissestiftelsens 
Sygeplejerskeuddannelse er i skrivende stund i gang med at udarbejde fælles studieordning og i den forbindelse 
vil man blandt andet i fællesskab definere begreberne Klinisk beslutningstagen og Klinisk lederskab som er to af 
de fire professionsfaglige bånd der går igennem alle 7 semester. De to øvrige professionsfaglige bånd er 
Patientologi og Curologi (BEK nr. 508 af 30/05/2016). 
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Bilag 1. 

Dialog – Debat - & Inspirationsdag. Kroppens sprog i sundhedsprofessionel praksis, for 
sundhedsprofessionelle, praktikvejledere og undervisere ved sundhedsfaglige  

Professionsuddannelser. Den 17 marts 2017 

KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING  

Dialog – Debat - & Inspirationsdag  

KROPPENS SPROG I SUNDHEDSPROFESSIONEL PRAKSIS  

for sundhedsprofessionelle, praktikvejledere og undervisere ved sundhedsfaglige professionsuddannelser 

17 marts 2017 9.30 - 15.30 Helle Winther - Kari Martinsen Tom Andersen Kjær - Susanne Næsgaard 
Gröntved  

Institut for Idræt og Ernæring. København Universitet. 

AKTUELLE STRØMNINGER  

Aktuelle strømninger har skabt en voksende opmærksomhed på, hvordan den sundhedsprofessionelles kropslige 
sprog og professionspersonlige kompetence kan trænes og udvikles i både uddannelse, supervision og 
professionel praksis.  

Kroppens sprog har nemlig stor betydning for nærvær, tillidsskabelse, kontakt og lederskab i 

sundhedsprofessionel praksis. Derfor har den sundhedsprofessionelles sanselige kommunikation også stor 
betydning for patientens oplevelse af at blive mødt.  

Dagens oplæg åbner for en fælles dialog og debat om, hvordan der kan sættes fokus på gamle værdier og nye 
udviklingsmuligheder i sundhedsprofessionel praksis og uddannelse.  

Dagen formes som et kalejdoskop af forskningsbaserede oplæg, foredragsworkshop og praksisnær debat. 
Deltagerne vil derfor være meget aktive og medskabere af dagen.  
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KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING 

PROGRAM  

9. 30 - 9.45 Velkomst. Helle Winther

9.45 - 10.45 At gebærde sig – Om kunsten at være kropsbevidst til stede som professionel. På stedet og i 

rummet. Foredrag. Tom Andersen Kjær.  

11.00 - 12.30 Kroppens sprog i sundhedsprofessionel praksis – egenkontakt, kommunikation og lederskab. 
Foredragsworkshop med bevægelse. Helle Winther  

12.30 - 13.15 Frokost 13.15 - 14.00 Når ordene berører og tier – i sykeværelset.  

Foredrag. Kari Martinsen 14.15 - 14.45 Erfaringer fra en sygeplejerskeuddannelse. 

Oplæg. Susanne Næsgaard Gröntved og Helle Winther  

14.45 - 15.30 Dialog og debat i plenum. Fremtid og muligheder i sundhedsprofessionel praksis, udvikling og 
uddannelse?  

Oplægsholdere 

Helle Winther: Lektor, ph.d. i dans, bevægelsespsykologi og kroppens sprog. Institut for Idræt og Ernæring. 
Københavns Universitet.  

Kari Martinsen. Sygeplejerske, dr. philos., professor emerita. Tilknyttet Universitetet i Tromsø, campus Harstad 
og VID videnskabelige højskole, campus Bergen.  

Tom Andersen Kjær: Teolog og hospitalspræst med specialistfunktion i palliation på Herlev Hospital. 

Susanne Næsgaard Gröntved. Lektor, cand.cur. Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse.  

Tilmelding: hwinther@nexs.ku.dk. Skriv navn, stilling og arbejdssted. Debatdagen er gratis. Frokost og 
forplejning betales af deltagerne. Begrænset antal deltagere. Først til mølle princip.  
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Bilag 2 

8th INTERNATIONAL NURSING STUDENT CONFERENCE IN 
SPIRITUAL CARE 2017   

SPIRITUAL CARE – A RESOURCE IN NURSING

  Thursday 21th September 2017  

 8.30 Registration  

 9.30  Conference Opening Ceremony  

  Welcome – Head of UCD, Kim Petersen and Director of Education Pia Palnæs, UCD  

10.00  Understanding spirituality and spiritual care  

Prof. Kerstine Sivonen RN, PhD, Finland  

10.45    Coffee break  

11.00  Spiritual Care – from patients with COPD perspective  

Ass. prof. Ingeborg Ilkjær RN, PhD, UCD  

11.30  How has Spiritual Care been? Spiritual care from patients and relatives perspective  

2 persons share their experiences  

11.50  Prayer and meditation among first-time mothers in secular society  

Ass. prof. Christina Prinds RM, PhD, UC South Denmark  

12.30    Lunch – hot meal  

  Poster and book exhibitions  

13.45  Parallel sessions I – Discussions groups/Workshops/Presentations  

14.45  Coffee break – Poster and book exhibitions  

15.00  Parallel sessions II - Discussions groups/Workshops/Presentations  

16.15  Students in action – cross cultural event – The dancing nurses  
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Ass. prof. Susanne Gröntved Næsgaard RN, MScN, UDC  

 Friday 22th September 2017 

9.00  Opening – Day two  

 9.15  Embodying the Spirit: Transforming nursing and making care spiritual  

Dr. Janice Clarke RN, PhD, England   

10.15  Awareness and recognition of spirituality and spiritual needs  

– using the diamond model in nursing

Prof. René van Leuven RN, PhD, The Netherlands  

10.45  Coffee break – Poster and book exhibitions  

11.15  Parallel sessions III – Discussions groups/Workshops/Presentations  

12.30  Lunch – hot meal – Poster exhibition  

13.30  Parallel sessions IV – Discussions groups/Workshops/Presentations  

14.30  Coffee break  

15.00    Dignity – a resource in Spiritual Care Prof. Wilf McSherry RN, PhD, England  

15.30  Closing ceremony and the best Poster award  

16.15  Thank you for this time!  

UCDiakonissestiftelsen  

Sygeplejerskeuddannelse  

Peter Bangs Vej 3A  

DK-2000 Frederiksberg  

  http://diakonissestiftelsen.dk/spiritualcare
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Bilag 3. 

Undervisningsplan i ”Krop og Bevægelse” 

Implementering af undervisning i ”Krop – kontakt og professionspersonlig kompetence i 
sygeplejerskeuddannelsen” i den teoretiske del af Sygeplejerskeuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen 

Undervisning i Krop – Kontakt og Professionspersonlig Kompetence i Sygeplejerskeuddannelsen på UC 
Diakonissestiftelsen – Sygeplejerskeuddannelsen.  

Krop og bevægelse 

Professionspersonlig Kompetence - med kroppen som klangbund. De professionspersonlige kompetencer 

defineres som principper ud fra en kombination af:  

Egenkontakt: Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og nærværende, evnen til 
at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og en privat afgrænsning.  

Kommunikationslæsning og kontaktevne: Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den 
verbale og kropslige kommunikation. Evnen til at skabe tillidsvækkende kontakt med andre. Evnen til at sætte 
grænser.  

Lederskab over grupper eller situation: Professionelt overblik, udstråling, klart lederskab over gruppe eller 
situation. Evnen til at indtage og/eller holde et rum med en sund og kropsligt forankret autoritet.  

Ud fra ovenstående er det relevant at trække undervisning i ”Krop Kontakt og Professionspersonlig 
Kompetence” ind på Modul 2, Modul 3, Modul 5, Modul 7, Modul 9 og Modul 10.  

Metode og aktiviteter 

Undervisningen er forankret i den fænomenologiske tradition med inspiration fra Merleau-Ponty, der fokuserer 
på kroppen som vores grundlæggende eksistensvilkår og vor erkendelse gennem perception. Ifølge Merleau-
Ponty er kroppen en sammenhængende sansende og levet enhed. Kroppens evne til at sanse, se, høre, føle og 
smage er grundlag for vores sprog, refleksivitet og subjektivitet (Merleau-Ponty 1962 og 2004).  

De studerende træner de professionspersonlige kompetencer gennem dans, bevægelse og kropskontakt. 

De deltagende studerende skriver efterfølgende dagbog om deres oplevelser og læreprocesser, og disse 
fortællinger lægges i de studerendes krypterede mapper på Intrapol. Deres fortællinger kan kun læses af dem selv 
og underviser Susanne Gröntved.  

Egenkontakt, Kommunikationslæsning og kontaktevne, samt Lederskab over gruppe eller situation 

er områder (principper), der ikke umiddelbart kan adskilles når der arbejdes praktisk med krop og bevægelse, 
men i forhold til modulernes læringsudbytter kommer aktiviteterne til at følgende nedenstående planlægning. 

”Kroppens sprog i professionel praksis – sygeplejerskeuddannelsen” 
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Undervisning i ” Krop og Bevægelse” følger den teoretiske del af uddannelsen med følgende 
lektionsfordeling og emnemæssige fokusområder.  

Modul 2. Fokus ”Egenkontakt”  

1 lektion. Alle studerende introduceres for undervisningens baggrund, teori og metode samt aktiviteter, herunder 
anvendelse af dagbogsskrivning. Studerende fra foregående hold deltager om muligt, med henblik på at dele 
deres erfaringer og oplevelser i undervisningen ”Krop og Bevægelse”.  

3 gange a 2 lektioner. Der introduceres til og undervises i Krop og Bevægelse, med et holistisk kropssyn 
herunder fx. dans,(parkour og yoga). Formålet er, at de studerende primært får træning i kropsbevidsthed, 
fortrolighed til egen krop, bevidsthed om grænser, kontakt til eget kropslige nærvær og træning i kontakt til 
andre.  

De studerende får ved slutningen af undervisningen, mulighed for at skrive deres krop-sanselige oplevelserne 
ned. De studerende skal efter klinik modul 2, fremlægge en oplevelsesbeskrivelse fra denne klinik, som danner 
baggrund for drøftelse ud fra de tre principper.  

Overskrifterne i øvelsestimerne er:  

Kropslytning og personligt udviklende erkendelsesprocesser – en spørgeguide. Kropstræning, Grounding og 
Egenkontakt – Grounding i hverdagssituationer.  

3 lektioner er skemalagt 4 lektioner er ekstracurriculære  

Modul 3. Fokus ”Egenkontakt”  

3 gange á 2 lektioner. De studerende forsætter deres træning med øvelser fra Modul 2., med øget fokus på 
kontakt til dem selv og andre. Der skal blandt andet drøftes, hvordan de hver især kan arbejde og være fokuseret 
på deres kropssprog når de skal i klinik modul 4.  

1 gang á 1 lektion. Ved sidste lektion arbejdes der med og sættes et øget fokus på deres og patienternes 
kropslighed og kontakt. De introduceres til, hvordan de i klinikperioden kan få udarbejdet oplevelsesbeskrivelser 
der indfanger deres glædelige oplevelser, rørende situationer og svære møder med fokus på, hvordan de har læst, 
mærket og mødt patienternes kropslige sprog.  

Overskrifterne i øvelsestimerne er:  

Kropslytning og personligt udviklende erkendelsesprocesser – en spørgeguide. Kropstræning, Grounding og 
Egenkontakt – Grounding i hverdagssituationer.   

1 hlektioner er skemalagt 4 lektioner er ekstracurriculære  

Modul 5. Fokus ”Egenkontakt” og ”Kommunikationslæsning og kontaktevne”  

1 gange á 3 lektioner. 

De studerendes oplevelser og erfaringer, som de er kommet til udtryk i deres oplevelsesbeskrivelser fra modul 4 
drøftes og evt. fremstillinger nogle deres oplevelse i form af dans og bevægelse.  

Der tænkes såvel progression som regression i læreprocessen, forstået på den måde, at der vil være gentagende 
øvelser, der indfrier de læringsudbytter som de pågældende moduler rummer.  

Overskrifterne i øvelsestimerne er:  

Berøring, øjenkontakt og nonverbale kommunikationszoner  
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Gruppedynamik, energi og kommunikationslæsning 

3 lektioner er ekstracurriculære 

Modul 7. Fokus ”Kommunikationslæsning og kontaktevne” 

1. lektion. Der gives et teoretisk oplæg til arbejdet med Kommunikationslæsning og Kontaktevne.

2 gange 2 lektioner. Krop og bevægelsesøvelserne sætter fokus på blandt andet: 

En øget kropsbevidsthed og selvfordybelse gennem ovenstående bevægelseskommunikationsøvelser. 
Kropsbevidstheden tydeliggøres gennem forsat dagbogsskrivning efter hver lektion.  

Overskriften i øvelsestimerne er: 

Berøring, øjenkontakt og nonverbale kommunikationszoner Kropsbevidsthed, video og feedback – træning i 

hverdags praksis Gruppedynamik, energi og kommunikationslæsning 3 lektioner er skemalagt  

2 lektioner er ekstracurriculære 

Modul 9. Fokus ”Kommunikationslæsning og kontaktevne” 1 gang á 3. lektioner 

Ud fra de studerendes oplevelsesbeskrivelser drøftes deres erfaringer med den fokuserede opmærksomhed på 
deres multisansende krop i mødet med patient, borger og bruger, pårørende og andre sundhedsprofessionelle. 
Hvordan de har oplevet relationsforholdet, de stemningsfyldte øjeblikke som har gjort en forskel, har gjort et 
indtryk som evt. har skabte mere engagement for relationen og herigennem styrket egen evne til at være 
nærværende. Det drøftes ligeledes om de har oplevet situationer i klinikken, hvor kropslig modstand er kommet 
til udtryk i form af stivhed og manglende øjenkontakt til andre. Modstanden kan også i sin indirekte form antage 
karakter af resignativ modstand, som blot at drive med, men uden stillingtagen på grund af eventuel 
magtesløshed. Der arbejdes med disse modstandsparader, hvor der ligger et usagt ”nej” til situationen eller 
opgaven. Et udtalt ”nej” giver anledning til at stille spørgsmålet ”hvorfor” og der arbejdes hen imod at turde tage 
ansvar for sine handlinger og turde bærer de følelser, der er forbundet med at sige til og fra.  

Der arbejdes videre og fokuseret på Kommunikationslæsning og Kontaktevne, samt begyndende fokus på 
Lederskab over situation eller gruppe.  

3 lektioner er ekstracurriculære 

Modul 10. Fokus ”Lederskab over gruppe eller situation” 1 gang af 1. lektion 

Der gives et teoretisk oplæg i ”Lederskab over gruppe eller situation” med efterfølgende øvelser. Krops- og 
bevægelsesøvelserne sætter blandt andet fokus på:  

At indtage et rum – om stage presence At holde et rum – om ydmyghed Opmærksomhedstræning i hverdagens 

praksis Lederskab, balance og centrering  

Centrering i hverdagen 

2 gange á 2 lektioner  

Efterfølgende lektioner er træning i ovenstående fokusområder. Ved sidste lektion drøfter vi, hvordan de 
studerende kan arbejde med fokus ”Lederskab over gruppe eller situation” på modul 11 og 12.  

2 lektioner er skemalagt 3 lektioner er ekstracurriculære 
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Bilag 4 

Frederiksberg april 2016 

Information om deltagelse i projektet: Sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent 
professionspersonligt lederskab med kroppen som lærermester 

Kære Studerende. 

I forbindelse med projektet ”Sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent professionspersonligt lederskab 
med kroppen som lærermester” der udarbejdes på UC-Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, vil vi forespørge 
studerende der tidligere har deltaget i undervisningen ”Krop og bevægelse” om deltagelse.  

Projektet ledes af lektor, cand.cur. Susanne Næsgaard Gröntved fra UC-Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole og 
er et projekt i samarbejde med Institut for Idræt, Københavns Universitet af lektor og ph.d. Helle Winter. 

Projektet omhandler en undersøgelse af, hvilken betydning det har for den studerende at arbejde videre med 
træning af den kropslige kommunikation under de sidste to klinikker, modul 11 og 12. 

Undervejs i projektet udarbejder i oplevelsesbeskrivelser i forhold til det som i har set, mærket, følt og sanset i 
mødet med patient, pårørende og andre sundhedsfaglige personer og hvem der eller er en del af jeres møder i 
klinikken. Oplevelsesbeskrivelser kan også omhandle jeres kropslige supervisions øvelser fra undervisning i 
dansesalen ved Helle Winther og undertegnede. 

Tidsramme og aktiviteter 

Modul 11. Du undervises en gang af ca. 3 lektioner i Dansesalen på Institut for Idræt ved Københavns 
Universitet af lektor Helle Winther. Ud fra jeres oplevelsesbeskrivelser er der kropslige supervisionsøvelser mv. 

14 dage efter vil lektor Susanne Gröntved på UC Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole samle de deltagende 
studerende for at drøfte oplevelser fra projektet.    

Modul 12. Du undervises en gang af ca. 3 lektioner i Dansesalen på Institut for Idræt ved Københavns 
Universitet af lektor Helle Winther. Ud fra jeres oplevelsesbeskrivelser er der kropslige supervisionsøvelser mv. 

14 dage efter vil lektor Susanne Gröntved på UC Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole samle de deltagende 
studerende for at drøfte oplevelser fra projektet.    

Når projektet for jeres vedkommende er slut vil i modtage et evalueringsskema, som i bedes udfylde og lægge i 
jeres krypterede mapper. 

Susanne Gröntved deltager hver gang i Dansesalen med Helle Winther. 
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Dine oplevelsesbeskrivelser lægges på IntraPol i krypterede, de vil være anonymiseret og lukket for dine 
medstuderende og det er kun os, Helle Winther og undertegnede deltager i projektet, der har adgang til det du 
skriver og det vil blive brugt for at kunne undersøge, hvilke oplevelser du har undervejs i projektet som skrevet 
ovenfor. 

Vi vil nu spørge dig om du vil deltage i projektet på følgende betingelser: 

• Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra projektet. Hvis du trækker dig, vil ingen
af dine oplevelsesbeskrivelser du har bidraget med blive anvendt.

• Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt.
• Dine oplevelsesbeskriveler, der indgår i projektet vil blive opbevaret fortroligt indtil projektet er

afsluttet, og resultaterne er udgivet i statusrapport og artikler.  Dine oplysninger bliver herefter
slettet.

• Der er ingen risici forbundet ved at deltage i projektet.
• Projektet er godkendt af De Etiske Komiteer og Datatilsynet som et forskningsprojekt der hvor der ikke

er pligt til at anmelde det.

Såfremt du har spørgsmål til projektet i forbindelse med deltagelse kan du kontakte 

Susanne Næsgaard Gröntved: sung@ucdiakonissen.dk eller telefon: 20 30 25 72 / 60 25 36 84 

Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. 

Med venlig hilsen 

Susanne Næsgaard Gröntved 



43 

Bilag 5 

Økonomi 

Løn projektleder Susanne Gröntved i alt 150 timer: Egen finansiering: 25.000,- kr. 20.000, - kr. 

Løn projektleder Helle Winther (udbetales af UCD): Egen finansiering: 25.000, - kr. 20.000, - 

Materialer projektleder   2.500, - 

Materiale projektdeltager 1000, pr klinisk vejleder  3.000, - 

Materialeforbrug til 12 studerende a 300,- kr.   3.600, - 

Formidling og temadage  30.000, - 

Oversætter og forskningsassistent  20.000, - 

Support på grafik – foto og layout  15.000, - 
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Bilag 6 

Evaluering af din deltagelse i projektet: ”Sygeplejestuderendes udvikling af et kompetent professionspersonligt 

lederskab med kroppen som lærermester” modul 11 og modul 12 

Navn: 

1. Hvilken betydning
har det haft for dig
at deltage i et
forskningsprojekt i
din kliniske del af
uddannelsen modul
11 og 12?

2. Hvilken betydning
ser du det har haft
for din bevidsthed
om kropssprogets
betydning, at du har
deltaget i både
”Krop og
bevægelse” og i
forskningsprojektet?

3. Hvilken betydning
har din deltagelse i
forskningsprojektet
haft i forhold til
dine 11
medstuderende?

4. Hvad har overrasket
dig mest ved at
deltage i
forskningsprojektet?
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5. Hvordan mener du 
at kunne forsætte 
din læring om krop, 
kontakt og 
professionspersonlig 
kompetence, som jo 
er et livs langt 
arbejde? 

 

 

 

 

 

  

 

6. Hvordan har dine 
oplevelsesbeskrivelser 
øget din bevidsthed 
om eget kropssprog? 

 

 

7. Hvordan har du 
oplevet undervisningen 
i dansesalen på Institut 
for Idræt og Ernæring? 

 

 

8. Har du andre 
oplevelser og 
erfaringer fra 
forskningsprojektet 
som du vil dele med 
os? 

 

 

 



46 


