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Introduktion og sammenfatning  
Vi følger i denne kvalitative undersøgelse op på resultater fra den kvantitative undersøgelse om behov for 
kompetenceudvikling på MVU-niveau på sygehuse og i psykiatrien i Region Sjælland1. Den kvantitative 
undersøgelse viste, at en væsentlig drivkraft for mange sundhedsansatte for at tage eftervidereuddannelse 
(EVU) er et ønske om at bidrage til at udvikle deres fag og til at sikre kvaliteten i deres afdeling. Den kvalitative 
undersøgelse bekræfter og uddyber denne tendens. Derudover fremhæver den kvalitative undersøgelse også 
dynamikker og udfordringer, som informanterne oplever og giver udtryk for har afgørende betydning for 
kompetencebehov og EVU. Herunder bekræftes og nuanceres endnu et fund fra den kvantitative undersøgelse: 
Der udtrykkes et behov for en styrkelse af tværprofessionelle relations- og kommunikationskompetencer. Den 
kvalitative undersøgelse uddyber ligeledes, hvad andre undersøgelser har påpeget, nemlig den oplevede 
sammenhæng mellem EVU-muligheder og en rekruttering/fastholdelsesproblematik2.  

Et væld af andre og relaterede tematikker knytter sig til de sundhedsansattes oplevelser af kompetencebehov 
of EVU-perspektiver. Den følgende interviewbaserede kvalitative analyse afdækker en række af disse 
tematikker.   

 

 
1 ”Uddannelsesindsats i Region Sjælland: Resultater fra survey blandt sundhedspersonalet på Regionens sygehuse med uddannelse 
som professionsbachelorer”, udarbejdet af Erling Jelsøe og Sine Lehn, RUC 2020. 
2 Rapport: ”Project NUCAP. Defining Nursing Capacity”, udarbejdet af Bibi Hølge-Hazelton et al., udgivet af SDU 2020.  
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Vi har inddelt resultaterne i 3 hovedtemaer, som det 
fremgår af figur 1. Hvert hovedtema har en række 
undertemaer, som vil blive præsenteret én for én i 
analysen. Det er vigtigt at understrege, at såvel hoved- 
som undertemaer ofte overlapper hinanden eller er meget 
tæt forbundne i det empiriske materiale. De adskilles 
analytisk for at give klarhed og overblik. 

De mest centrale resultater af undersøgelsen skitseres kort 
i følgende sammenfatning og uddybes i rapportens videre 
tekst.   

 
 
 

 

Tema 1. Personlige motivationer for at tage EVU 
A. Faglig nysgerrighed: at udvide sin horisont 
B. Stillingsmuligheder  
C. Bedre løn 
D. At kunne bruge uddannelsen i praksis – ”at bidrage med noget” 

 
De kvalitative data viser en række personlige motivationer for at tage EVU. Vi præsenterer dette tema som det 
første, da det ofte ligger til grund for eller er meget tæt knyttet til de resterende temaer.  

A. Faglig nysgerrighed: at udvide sin horisont  
Den personlige interesse fremhæves som en selvstændig motivation for at tage EVU, hvor formålet er at stille 
en basal faglig nysgerrighed, der både kan være teoretisk og praktisk. Deltagere giver udtryk for, at 
nysgerrigheden kan blive stimuleret af en aktiv ledelse med klare visioner for medarbejderudvikling og for 
organisationen i det hele taget, som sundhedsprofessionelle kan identificere sig selv med.  
 
B. Stillingsmuligheder  
Motivation til EVU opleves også at handle om, hvilke stillingsmuligheder uddannelsen giver. Dette knyttes 
ikke nødvendigvis til en utilfredshed med deltagernes nuværende stilling, men handler ofte om, at de ser 
deres arbejdsliv i et større tidsperspektiv og på længere sigt forudser et behov for en anden funktion. Dette 
perspektiv opleves også at hænge sammen med, at det nuværende arbejde kan være fysisk hårdt. Det er dog 
ikke alle informanter, der oplever, at EVU åbner døre til nye stillinger.  
 
C. Bedre løn 
Muligheder for bedre løn kan også motivere til EVU, ligesom manglende udsigt til det samme kan 
demotivere til at tage længerevarende uddannelse, fx på diplomniveau. Ledere kan tilsvarende opleve, at det 
private erhvervsliv med bedre lønforhold tiltrækker kvalificeret sundhedspersonale.  
 
D. At kunne bruge uddannelsen til praksis – ”at bidrage med noget” 
For flere informanter er det en afgørende motivation at kunne anvende EVU i praksis. Heri kan ligge en 
tilfredsstillelse ved at kunne yde bedre behandling af patienter og udvikle praksis i sit arbejde. Motivationen 
kan desuden knytte sig til overordnede idéer om at udvikle organisationen, den kan opleves som en faglig pligt, 
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og den kan hænge sammen med at ville bidrage med noget til sin afdeling og sine kollegaer. EVU opleves ikke 
nødvendigvis som en ret, men ofte som noget man rimeligvis får tildelt af ledelsen, under betingelse af at man 
netop giver noget igen til afdelingen. Til grund for denne motivation kan også ligge en faglig stolthed såvel 
som en følelse af utryghed og utilfredshed forbundet med at skulle varetage vigtige arbejdsopgaver, som man 
ikke føler sig helt klædt på til, i tilspidsede situationer. Praksis-motivationen til EVU skildres positivt såvel 
som negativt. Flere informanter giver udtryk for en frustration over, at den videnskapacitet, der opbygges 
gennem EVU, ikke udnyttes tilstrækkeligt og efterlyser klare planer for og opfølgning på, hvordan EVU bliver 
til gavn i praksis.  
 
Tema 2: Kompetencebehov  

- efterspørgsel samt overvejelser om kurser, diplom-, master- og kandidatuddannelser 
A. Kurser 
B. Specialisering og styrkelse af fagligheden 
C. Behov for relations- og kommunikationskompetencer 
D. Behov for faglig bredde – multisyge, forebyggelse og rehabilitering 
E. Behov for tværgående organisatorisk viden 
F. Behov for formidling fagområderne imellem 
G. Forhindringer for EVU 

 
Tema 2 er det mest omfangsrige af hovedtemaerne og omfatter både kurser og tvær- og monofaglige 
kompetencebehov, hvorfor det får lidt ekstra opmærksomhed i undersøgelsen. Herunder afdækkes også nogle 
centrale forhindringer for ellers efterspurgte EVU-forløb. Når deltagerne spørges ind til konkrete behov, 
uddannelser og specialiseringer i undersøgelsen, svarer de ofte ud fra, hvad der praktisk kan lade sig gøre. 
Dermed begrænser forhold som tid og afdelingers samt deltagernes privatøkonomi deres konkrete bud på 
uddannelsesønsker. Deltagerne reflekterer på et meta-fagligt niveau om mono-faglighed vs. tværfaglighed og 
fremhæver vigtigheden af at få drift og praksis til at gå hånd i hånd med EVU. Det er derfor primært den slags 
problemstillinger, vi kan uddybe, eksemplificere og nuancere debatten om gennem undersøgelsen.  

Overordnet efterspørger deltagerne både kortere kurser og længerevarende uddannelsesforløb 
såsom diplom, master og kandidatuddannelser. Således er det ikke muligt at fremhæve efterspørgslen på en 
enkelt type af uddannelse frem for andre ud fra det empiriske materiale. Deltagerne peger i høj grad på, at 
EVU ideelt set beror på sammensætninger af både kortere kurser og længerevarende uddannelsesforløb, der 
bidrager til at opfylde forskellige vidensbehov og ligeledes må ses i relation til både den enkeltes ønsker og 
arbejdsstedets lokale kompetencebehov. På samme måde rummer materialet ikke en ensidig fremhævning af 
behovet for enten monofaglig eller tværfaglig specialisering. Derimod peger deltagere på, at en fortløbende 
monofaglig specialisering bør følges op af en introduktion til tilstødende faggruppers arbejde for at sikre 
grundlaget for et velfungerende tværfagligt samarbejde. Således indebærer deltagernes ønsker til EVU både 
monofaglig specialisering og udvikling af kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der ofte 
fremhæves som hinandens gensidige forudsætninger. 

 
A. Kurser 
Diplomuddannelse forbindes gerne med en mere praktisk orienteret uddannelse, som for mange deltagere 
fremtræder attraktiv. Den beskrives som nemmere tilgængelig i et praksisperspektiv, også fordi man ofte kan 
tage den som kortere forløb. Diplomuddannelse betegnes dog også af flere deltagere som økonomisk og 
tidskrævende. Overvejelser om master- og kandidatuddannelse er for alle faggrupper typisk relateret til ønsket 
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om andre typer af opgaver og arbejdsfunktioner, særligt undervisningsopgaver, der kræver højere 
uddannelsesniveau, men også fx forskning. Disse typer videreuddannelse forbindes gerne med en overgang 
fra patientpleje til udviklings- og forskningsopgaver. Interessen for en kandidat knyttes særligt til 
evidensbaseret specialiseret viden.  

Videreuddannelser målrettet udvikling af kompetencer til at indgå i tværfagligt samarbejde 
efterspørges af flere deltagere. Et problem med de nuværende udbud kan være, at de prioriterer én faggruppe 
på bekostning af at fokusere på mulighederne for at skabe bedre kendskab til alle faggruppers arbejde. 
Informanter giver ofte udtryk for et behov for en bedre forbindelse til praksis, både under og efter 
uddannelsesforløbet. Der efterspørges en type EVU, som er er forbundet med et mere fleksibelt indhold, som 
kan præges af konkrete efterspørgsler på viden fra enten medarbejdere eller ledelse. Deltagere anser i højere 
grad korte kurser som forenelige med varetagelsen af den daglige drift grundet deres varighed og deres lave 
omkostningsniveau. Derudover forbindes kortere kurser med at beholde patientkontakten, som mange 
deltagere er interesserede i. 
 
B. Specialisering og styrkelse af fagligheden 
Flere beretter om, at de mere dybdegående specialiseringer ikke kan undværes, men at der samtidig er et behov 
for at blive ”holdt til ilden” i deres fag gennem kvalitetsorienterede og lavpraktiske kurser på patientniveau af 
kortere varighed. Andre beretter om behov for kompetenceudvikling i form af løbende opdatering om ny 
evidens på fagområderne. En selvstændig udfordring udgør vanskeligheder med at få sundhedsprofessionelle 
nok på afdelingerne, der ikke bare er fagligt opkvalificerede, men også er i stand til at få deres viden videre i 
systemet, og som kan bidrage til videreudvikling og en læringskultur på afdelingerne. Der opleves således 
udbredte behov for både basal faglig specialisering og opdatering af mono-faglige praksiskompetencer.  

Muligheden for monofaglig specialisering beskrives som en forudsætning for at styrke de 
forskellige faggruppers kompetencer og opretholde kvaliteten i det tværfaglige samarbejde. Deltagere 
efterspørger EVU, der kan fremme specialisering hos de enkelte faggrupper (fx i psykiatri, kræftpleje, 
behandling af spiseforstyrrelser og lungesygdomme). Nogle af informanterne, navnlig ergo- og 
fysioterapeuter, kan føle sig pressede i det tværfaglige arbejde og giver udtryk for et behov for at styrke og 
synliggøre deres mono-faglighed: Der sker nemt forringelser af fagligheden, når en bestemt metode (fx 
ergoterapeutisk sanseintegration) bliver tværfagligt udbredt. Disse forringelser beskrives i stærkt negative 
vendinger. 

 
C. Behov for relations- og kommunikationskompetencer 
Datamaterialet viser udtrykte behov, både fra ledere og medarbejdere og på tværs af arbejdssteder og 
faggrupper, for styrkede tværfaglige relationskompetencer, herunder evner ud i sundhedskommunikation og 
pædagogik. Disse kompetencer opleves at være forudsætning for at kunne styrke patienternes deltagelse i egen 
behandling og relaterer både til god formidling til patienten, til evnen til at få patienten selv til at kommunikere 
sine behov og synspunkter og til samarbejdet på tværs af fagområderne. 
 
D. Behov for faglig bredde – multisyge, forebyggelse og rehabilitering  
Flere informanter peger på et behov for en større faglig bredde i deres felt, der kan argumenteres at lægge op 
til tværfaglige kurser. Konkret gælder det fx basal sygdomslære udenfor eget speciale og videreuddannelse i 
rehabilitering. Det understreges, at for ensidigt et fokus på specialer kan stå i modsætning til den virkelighed, 
som mange sundhedsprofessionelle står i: Flere informanter efterspørger en større faglig bredde i forbindelse 
med det vilkår at arbejde med multisyge patienter. De giver udtryk for at mangle viden om livsstilsygdomme,                 
som de fleste af deres patienter har, som fx type 2-diabetes. Behovet for en større faglig bredde handler også 
om at blive opdateret på nogle basale faglige områder, som ikke sidder på rygraden, fordi fagene udvikler sig, 
eller man ikke bruger denne viden hver dag.   
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E. Behov for tværgående organisatorisk viden 
Ud over en større faglig bredde ifm. sygdomslære sættes sammenhængende patientforløb og behandlingen af 
multisyge også i forbindelse med et behov for mere organisatorisk viden. Et basalt behov udgør udbredelse af 
viden i afdelingerne om, hvad der egentlig sker med patienten i hans eller hendes videre forløb, også på tværs 
af sektorerne. Viden om regelsæt og procedurer i et tværsektorielt perspektiv samt om tilbud og 
samarbejdspartnere om patienterne i kommunerne understreges som vigtigt.  

F. Behov for formidling fagområderne imellem 
Tværfaglighedsbehovet indebærer også mere lavpraktisk et behov for at få formidlet ting fagområderne 
imellem i den daglige praksis. Dette behov relaterer til at kunne tale sammen på tværs af fagområder samt til 
at kunne varetage nogle af de praktiske arbejdsopgaver, som ellers ikke er en del af ens speciale. Det kan også 
afspejle et ønske om opkvalificering indenfor områder, hvor faglighederne ligger meget tæt op ad hinanden i 
den daglige praksis. ’Specialisering’ forbindes af nogle informanter ikke med at dykke mere detaljeret ned i 
deres speciale, men at blive mere ”all-round” i deres arbejde. Tværfaglighed opleves også at imødegå en 
tendens til en ”dem og os” -forståelse faglighederne imellem.  
 
G. Forhindringer for EVU 
Mange forskellige forhold opleves som forhindringer for muligheden for at tage EVU. Her kan nævnes 
arbejdspres, økonomiske begrænsninger (både organisationens og sundhedsprofessionelles privatøkonomi), 
manglende opbakning fra og sparring med ledelsen, herunder en manglende faglig anerkendelse og en 
oplevelse af at kunne undværes i afdelingen, samt manglende eller ringe opfølgning på EVU-forløb. Det har 
en demotiverende effekt at konstatere, at egen eller kollegaers EVU ikke får en konkret virkning i praksis. 
Dette hænger også sammen med en udtalt tendens til at opleve driften som den altdominerende prioritet. Vi 
ser i datamaterialet en oplevet konflikt mellem medarbejderudvikling og drift, hvor driften i reglen synes at 
’vinde’. Denne problemstilling er også en del af baggrunden for det udbredte ønske om flere kurser af kortere 
varighed. 

Derudover nævnes økonomistyring som en forhindring for EVU:  En oversygeplejerske giver 
udtryk for kun at have to forskellige puljer at søge penge til EVU i, hvoraf den ene er beregnet til pædagogiske 
EVU-tiltag, og den anden er forbeholdt ledelsesudvikling. Hun savner en tredje pulje, der prioriterer det 
kliniske, så hun ikke føler sig presset til at søge den pædagogiske pulje, når hun vurderer, at det er den kliniske 
opkvalificering, der i realiteten er behov for. Manglende klarhed om og uklare forventninger til 
sundhedsprofessionelles EVU-forløb kan også opleves som en forhindring for, at sundhedsprofessionelle 
kommer på EVU. Nogle foreslår en strammere struktur med på forhånd fastlagte EVU-forløb, og en 
sygeplejeleder bekræfter, at det typisk er de obligatoriske EVU-tiltag, der bliver prioriteret, fx pædagogik, og 
at det kan ske på bekostning af vigtigere faglige prioriteringer.  

 
Tema 3: Fastholdelse og rekruttering 

 
A. Trivsel og fastholdelse 
B. ’Ejerskab’ for arbejdet og anerkendende ledelse 
C. EVU og rekruttering 
D. Tilhørsforhold og godt arbejdsmiljø 
E. Dilemmaer knyttet til EVU og rekruttering/fastholdelse 

 
De kvalitative data bekræfter, at der er en udbredt oplevelse af en meget tæt sammenhæng mellem muligheden 
for EVU og rekruttering samt fastholdelse af personale.  

A. Trivsel og fastholdelse 
Mange af deltagerne giver udtryk for oplevelsen af en tæt forbindelse mellem EVU og lysten til at blive et 
sted, særligt fordi EVU knytter sig til en oplevelse af trivsel i den ligefremme betydning ikke at ”gro fast” i 
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arbejdet. EVU kan således også have en eksistentiel identitetsdannende betydning: Flere giver udtryk for, at 
de ser deres arbejdsliv i et længere tidsperspektiv, der må indebære en form for personlig udvikling, bl.a. 
gennem EVU.  
 
B. ’Ejerskab’ for arbejdet og anerkendende ledelse  
Sundhedsprofessionelle forbinder muligheder for EVU med at have et ejerskab til det arbejde, som de 
udfører, et forhold der bidrager til fastholdelsen. EVU-muligheden opleves ikke som en selvfølge, men ofte 
som noget der – rimeligvis – ’gives’ af ledelsen til gengæld for at bidrage til afdelingen. Muligheden for 
EVU forbindes således også med at have en anerkendende ledelse.  

C. EVU og rekruttering 
Muligheden for EVU opleves ikke kun at bidrage til fastholdelse af medarbejdere, men også til rekruttering. 
Flere ledere giver udtryk for, at manglen på arbejdskraft synes at bidrage til at skabe en konkurrencelogik, 
hvor ledelser konkurrerer om at være attraktive for de sundhedsansatte. Denne logik kan lokalt fremtræde som 
en god og nødvendig strategi for at håndtere rekrutteringsudfordringer, men den kan selvsagt ikke i sig selv 
løse det basale rekrutteringsproblem, i en situation hvor rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på én afdeling 
sker på bekostning af en anden.  
 
D. Tilhørsforhold og godt arbejdsmiljø 
Informanter giver også udtryk for en tæt forbindelse mellem et arbejdsmiljø med fokus på uddannelse, oplevet 
tilhørsforhold til arbejdspladsen og rekruttering/fastholdelse. Arbejdspladsens tilhørsforhold knyttes til ikke 
bare et socialt men et fagligt fællesskab, som gør EVU relevant. Det gode arbejdsmiljø omfatter en faglig 
kultur, der igen indbefatter en læringskultur.  

E. Dilemmaer tilknyttet EVU og rekruttering/fastholdelse 
Presset på ledere for at fastholde medarbejdere med tilbud om EVU kan skabe en oplevelse af at stå i en række 
dilemmaer. Et væsentligt dilemma ifølge flere informanter i ledelsesfunktioner er, at man må undvære vigtige 
medarbejdere, mens de uddannes, alt imens visse former for eftervidereuddannelse uddanner til at ’komme 
videre i systemet’. Fra et ledelsesperspektiv kan man altså miste medarbejdere ved at sende dem på EVU 
samtidig med at medarbejdernes motivation til at blive på arbejdspladsen afhænger af EVU-muligheden. Dette 
problem er selvfølgelig størst på områder, hvor der er store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.  
 Dilemmaet kan påvirke, i hvor høj grad en leder forsøger at motivere ansatte til at tage EVU. 
Vores data giver dog ikke belæg for at konkludere, at alle informanter oplever dilemmaet mellem 
medarbejderudvikling og fastholdelse via EVU som et uhåndterligt problem: Rekruttering, fastholdelse og 
drift opleves at afhænge af kvalificeret arbejdskraft, der i det bredere perspektiv forudsætter veluddannede 
sundhedsprofessionelle, som trives. Så på trods af de uundgåelige dilemmaer udtrykker flere af lederne, at det 
bedste er at satse stærkt på uddannelse og finde en balance i prioriteringerne. 
 Et andet dilemma relaterer til, at nogle deltagere er usikre på, hvad EVU vil medføre for dem: 
På den ene side ønsker de sig mere viden, men på den anden side vil de gerne bibeholde deres funktion i 
arbejdet. I denne sammenhæng peger flere deltagere på behovet for, at ledelsen bidrager til at formulere en 
klar plan, hvor der tages højde for den enkeltes ønsker for uddannelser samt for, hvordan denne nye viden kan 
integreres i arbejdet på afdelingen og i overvejelser omkring den enkeltes medarbejders funktion.  
 

Metode og afgrænsning 
Den kvalitative undersøgelse beror på brugen af fokusgruppe- og individuelle interviews. Til formålet er 
udviklet en interviewguide, der involverer spørgsmål baseret på flg. temaer: Eksisterende EVU-erfaringer, 
EVU-planer, kompetencebehov, refleksioner over udbud og EV-uddannelsestyper der foretrækkes.  Dermed 
følger den kvalitative undersøgelse op på temaer fra den kvantitative undersøgelse, hvor formålet her er at gå 
i dybden og fremhæve detaljer og nuancer i deltagernes ønsker, erfaringer og overvejelser vedrørende EVU. 
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Vi har foretaget fire fokusgruppeinterviews med fire sundhedsprofessionelle i hver gruppe samt været i samtale 
med fire ledere, der blev interviewet hver for sig. Alle interviewene er foretaget online med skærm pga. covid-
19-situationen. Fokusgrupper kan skabe en dynamik imellem de interviewede, hvor de kan inspirere hinanden 
til at komme ind på forskellige tematikker og muliggør frugtbare sammenligninger af forskellige oplevelser 
og synspunkter i interview-situationen. Det var af praktiske grunde ikke muligt at samle lederne i en 
fokusgruppe. Den første interviewede fokusgruppe bestod af ansatte fra psykiatrien fra blandede faggrupper, 
hhv. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver. Den anden gruppe bestod af to 
fysioterapeuter og to sygeplejersker, alle ansatte i medicinske afdelinger. Den tredje gruppe bestod af fire 
sygeplejersker fra kirurgien, og den fjerde gruppe bestod af en ergo- og en fysioterapeut ansat i psykiatrien og 
to sygeplejersker ansat i kirurgien. De interviewede ledere er en ledende ergoterapeut, to ledende 
oversygeplejersker og en ledende afdelings-bioanalytiker. Alle interviews har en semistruktureret karakter: Vi 
har taget udgangspunkt i en interviewguide med forberedte spørgsmål, der har struktureret samtalerne. 
Samtidig har vi aktivt spurgt ind til interessante temaer og fulgt op på indskud mm., der måtte dukke op i 
samtalen, som deltagerne eller vi selv fandt særligt relevante, relaterende til det overordnede emne om 
kompetencebehov og EVU. 

Undersøgelsen består i en deskriptiv kvalitativ analyse af transskriberede interviews med 
sundhedsansatte, hvor vi har inddelt materialet i relevante temaer uden at opstille teoretiske hypoteser om 
forklaringer på udsagnene eller dybere fortolkninger af dem. Den deskriptive analyse leverer et tematisk 
overblik, der viser nogle mønstre i oplevelser og udsagn deltagerne imellem. Den kvantitative undersøgelse 
indikerer, at mange sundhedsprofessionelle er motiverede til at tage EVU af et ønske om at bidrage til at 
forbedre fagligheden i deres daglige arbejde. I denne sammenhæng muliggør den kvalitative undersøgelse en 
uddybning af, hvad dette indebærer for personerne involveret, og hvilken betydning og sammenhæng dette 
motiv har for relaterede emner set fra disse menneskers perspektiv. Dermed afdækker den kvalitative 
undersøgelse mulige måder at forholde sig til virkeligheden, hvilket bidrager med vigtig viden i forhold til de 
komplekse forhold, der knytter sig til medarbejdere og lederes overvejelser om EVU, herunder fx hvilke 
dilemmaer samspillet mellem den daglige drift og EVU rummer samt relationen mellem udvikling og 
fastholdelse. 

Undersøgelsen påviser en mangfoldighed af forskellige overordnede kompetencebehov, der med fordel kan 
tages i betragtning i udviklingen af EVU for sundhedsprofessionelle. En begrænsning i undersøgelsen er, at 
informanterne i interviewene ikke i reglen udtaler sig specifikt og detaljeret om specifikke kompetencer, der 
direkte kan oversættes til EVU. Dette er ofte tilfældet, selv når vi har spurgt meget specifikt. Vi ser ikke dette 
som et stort og principielt problem, eftersom meget specifikke svar alligevel ikke kan konkluderes at være 
repræsentative i en kvalitativ undersøgelse med et begrænset antal informanter. Det, som den kvalitative 
undersøgelse kan, er til gengæld at give nogle vigtige indikationer på behovene og en række detaljer om tanke- 
og handlingstendenser, dynamikker, motiver og problematikker, der alle knytter sig til behov og EVU i 
sundhedsprofessionerne. Således er formålet med den kvalitative undersøgelse ikke at generalisere på 
baggrund af de forskellige faggruppers overvejelser og erfaringer med EVU, men derimod at gøre opmærksom 
på betydninger og temaer, der rejses på tværs af interviewene. 

Tema 1: Personlige motivationer for at tage EVU 
Den kvalitative analyse afdækker følgende fundamentale motivationer for EVU, der vil blive uddybet i det 
følgende:   

A. Faglig nysgerrighed: at udvide sin horisont 
B. Stillingsmuligheder  
C. Bedre løn 
D. At kunne bruge uddannelsen i praksis – ”at bidrage med noget” 
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Temaerne A-D overlapper og er tæt forbundet i det empiriske materiale, og de kan tillige blandt informanterne 
være tæt associeret med andre grundtemaer i denne rapport, fx de oplevede kompetencebehov samt forhold 
mellem EVU og rekruttering/fastholdelse (hovedtemaer 2 og 3). Mest udtalt er D – temaet om at kunne bruge 
EVU i praksis, der går igen hos adskillige af informanterne og dermed bekræfter fund fra den kvantitative 
undersøgelse. Dette tema kan også argumenteres at være knyttet tæt til et fokus for mange af deltagerne i 
relation til EVU: At kvalificere og opretholde driften, et tema vi vender tilbage til senere. 

A. Faglig nysgerrighed: at udvide sin horisont 
Den personlige interesse fremhæves som en selvstændig motivation for at tage EVU. Flere deltagere i 
undersøgelsen oplever det som afgørende at kunne bruge sin EVU til noget efter endt uddannelse, men vægter 
ligeledes, at det overordnet ”skal give mening”, når man nu investerer tid og økonomiske ressourcer på det. 
Heri ligger der ikke bare en praksisrelevans, men også for flere deltagere at EVU-motivationen skal stille en 
basal nysgerrighed. Det handler om en fundamental interesse for emnet og om at blive klogere på og bedre til 
sit fag. Denne nysgerrighed efter at udvide sin horisont kan opleves også at blive stimuleret af en aktiv ledelse: 
Har ledelsen klare visioner, der understøtter EVU, samt en integreret praksiskultur for nysgerrighed og 
medarbejderudvikling, kan det opleves positivt og som stærkt motiverende. Som fysioterapeuten M formulerer 
det:  

…[D]ét at de har den vision, og at de skaber muligheden for mig, det betyder alt. Det er en 
organisation i forandring, så man har hele tiden de 4 %, som man ikke mestrer, og som gør, at man 
bliver holdt til ilden. Personligt, hvis jeg hviler for meget i det, jeg laver, og falder i rutinen, så keder 
jeg mig… og synes, at det bliver uinteressant. Selvfølgelig kan man ikke lære nye ting hele tiden, 
men det at være nysgerrig... og organisationens holdning har alt at sige... og det skal man kunne 
se sig selv i. … At ledelsen gerne vil være i fremdrift og med på beatet, det synes jeg betyder noget.  

M oplever ikke bare den stærke understøttelse af hendes udviklingsmuligheder som vigtigt for arbejdet, men 
som noget, der genererer et personligt engagement for hende. Heri ligger der også en mulighed for at kunne 
identificere sig med (’se sig selv i’) organisationen, herunder de muligheder for udvikling, som den tilbyder. 
Andetsteds beskriver M sin arbejdsplads som innovativ og nysgerrig, hvilket – sammenholdt med 
identifikationen med organisationen – indikerer, at det er værdier, hun gerne vil afspejle. M sætter disse ting i 
modsætning til det kedelige, rutineprægede arbejdsliv. Fokus på den personlige udvikling kan også relatere til 
en interesse for udviklingen af sit fag. Fysioterapeuten K formulerer det som en interesse i:  

…at kunne fokusere på evidens, og hvad der rør sig på området, samtidig med at kunne anvende 
det i klinisk praksis.  

Denne personligt selvudviklende motivation er ofte sammenvævet med interessen for det faglige som et mål i 
sig selv, og det kan være både i teoretisk og praktisk forstand.   

B. Stillingsmuligheder 
En anden selv-orienteret motivation til EVU centrerer sig om nye stillingsmuligheder. At være interesseret i 
EVU for at få en ny stilling handler vel at mærke ikke nødvendigvis om, at man er utilfreds med sin nuværende 
stilling. Ofte indebærer denne motivation til, at man ser sit arbejdsliv i et længere tidsperspektiv og ønsker 
udvikling på længere sigt. EVU skal gerne åbne nogle døre for nye muligheder i fremtiden. For nogles 
vedkommende hænger dette perspektiv også sammen med, at det nuværende arbejde er fysisk hårdt. Som 
ergoterapeuten N formulerer det:  

For mig er det også, at når jeg kigger fremad, så den stilling jeg er i nu, den ser jeg ikke mig selv i 
om 15 år.... det er en meget aktiv fysisk stilling, og man bliver jo ældre... 

I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at det imidlertid ikke er alle, der oplever, at EVU åbner døre. 
Fysioterapeuten G formulerer denne pointe:  
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Lige nu er det primært lukkede døre. Jeg har jo allerede en ordentlig bunke ECTS-point fra den her 
bacheloruddannelse, og jeg kan ikke bruge dem til noget andet end pynt på mit CV.  

Denne erfaring går på tværs af interviewene og faggrupper, hvor deltagere enten har konstateret kollegers 
eller egne manglende muligheder for at omsætte EVU til nye arbejdsfunktioner, hvilket bidrager til en tvivl 
på, om EVU reelt fører til nye muligheder.  

C. Bedre løn 
Højere løn kan også være en motivation for at tage EVU. Ledere kan opleve, at det private erhvervsliv med 
bedre lønforhold tiltrækker sundhedsansatte, så løn synes i dette perspektiv at være en selvstændig 
motivationsfaktor. I forhold til EVU formulerer sygeplejersken M, hvordan manglen på en udsigt til bedre løn 
virker demotiverende for hendes lyst til at tage EVU på diplomniveau:  

Og så har jeg faktisk lidt svært ved at finde ud af hvad jeg skal… hvilke tilbud der er til mig. Jeg må 
indrømme, jeg har faktisk ikke lyst til at tage en diplom… jeg synes bare, at nogle gange, når jeg 
kigger rundt, så synes jeg ikke, at det ligner, at det lønner sig. Det lyder som om, det er et stort 
arbejde at tage en diplom og have fuldtidsarbejde og familie ved siden af. Og hvis det så ikke 
betyder noget rent kroner og ører... altså, jeg varetager det job, jeg nu engang har...  

I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at undersøgelsens deltagere overordnet set ønsker sig 
EVU, der opleves som vigtigt for at sikre en høj faglighed og udvikling af praksis. Flere gør således 
opmærksom på, at EVU ikke altid udløser en bedre løn, men at dette forhold heller ikke er styrende for deres 
ønske om deltagelse i EVU. 

D. At kunne bruge uddannelsen i praksis – ”at bidrage med noget” 
Motivation til at tage EVU handler ikke blot om personlig nysgerrighed, nye stillingsmuligheder og løn. En 
væsentlig motivation for mange bekræfter en tendens, som vi så i spørgeskemaundersøgelsen: At kunne 
anvende sin uddannelse i praksis fremhæves som afgørende for rigtig mange. Flere informanter lægger vægt 
på tilfredsstillelsen ved at kunne dygtiggøre sig for at yde en bedre behandling af patienter og udvikle praksis 
gennem ny viden. Sundhedsprofessionelle giver i denne forbindelse udtryk for, at det er en forbedring af 
patientens vilkår, der må være formålet med EVU. Sygeplejersken A formulerer formålet på denne måde:  

… at kunne dygtiggøre sig i den praksis man er i. Det behøves ikke været noget stort, men bare at 
være så opdateret om den viden til de patienter, som man brænder for eller arbejder med. At hele 
tiden kunne blive lidt bedre… det kan være rent medicinsk, anatomisk, sygdomsmæssigt, 
kommunikativt til patient, eller tværfagligt samarbejde, afhængigt af hvilken situation man er i... 
Så bare at blive bedre til at passe de patienter, man passer.  

A pointerer, at det i sidste instans er det at kunne tage sig at patienten, som EVU må dreje sig om, og der kan 
være mange faglige aspekter heraf. Ønsket om at forbedre praksis kan også rumme forskellige underliggende 
motivationer. Det kan være de personlige følelser at gøre sit arbejde godt – som fysioterapeuten K formulerer 
det:  

Det giver en god følelse, når man føler, at man kan bidrage med noget. 

Det kan også være de helt overordnede organisations-perspektiver, hvor en ergoterapeut peger på muligheden 
for at understøtte fagligheden i organisationen. Motivationen kan derudover udmønte sig i et ønske om at 
hjælpe kollegaer fagligt. Det giver sygeplejersken K udtryk for: 

Jeg vil gerne noget udvikling og ny viden samt gøre det mere tilgængeligt for den almene 
sygeplejerske på afdelingerne og i kommunerne. Jeg vil gerne vække deres interesse for 
forskningen... 
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Motivationen udtrykkes også som et oplevet behov for at finde en balance mellem den personlige udvikling 
og at ”give noget til afdelingen”:  

Jeg tænker også, at det er vigtigt, hvis man gerne vil det... så det man gerne vil, det vil man jo af 
en årsag... og hvordan kan det så bidrage, hvis man får det? Hvis man går op til en leder og siger 
"jeg vil gerne udvikle mig", så bliver det jo meget ens eget behov. Lederen skal også kunne se, 
hvordan det behov vil kunne give noget til afdelingen, eksempelvis. Ellers giver det måske ikke lige 
så meget mening... 

I dette eksempel er det hverken patienten, den personlige følelse eller kollegaerne, der er i centrum for det, der 
”giver mening”; det at kunne bruge EVU i praksis fremtræder som modvægt til den personlige udvikling som 
mål: Vi ser også her en form for noget-for-noget-logik ift. oplevelsen af EVU-muligheden. EVU opleves ikke 
som en ret, men som noget man rimeligvis får tildelt af ledelsen, under betingelse af at man giver noget igen 
til afdelingen.  
 
Ønsket om at gøre noget for sin afdeling kan også vise sig gennem en oplevelse af ikke at kunne gøre sit 
arbejde helt tilfredsstillende. Sygeplejersken L fortæller, at de altid får løst deres opgaver i deres afdeling, men 
samtidig giver hun udtryk for, at det er personligt vigtigt for hende at kunne slå til, hvis hun bliver tilkaldt:  

… der er altid nogen, som kan finde ud af den enkelte ting, eller som har erfaring i den ting... så vi 
løser det altid. Jeg synes bare, at det kunne være rart, at hvis der bliver ringet, om man har 
mulighed for at ligge en tvangssonde, så kan man svare "ja" med det samme. … det er jo ting, som 
jeg bare skulle kunne, når jeg er sygeplejerske, føler jeg jo også.  

På trods af, at man finder en løsning i hverdagen på de praktiske udfordringer, kan det altså nemt opleves som 
utilfredsstillende at skulle tilkalde andre og overlade en opgave – fx det at lægge en tvangssonde – til en anden. 
Der ligger tilsyneladende også en faglig stolthed til grund for følelsen af, at der er bestemte opgaver, man ”bare 
skulle kunne” som sygeplejerske. Den faglige stolthed og følelser af ikke at kunne gøre sit arbejde helt 
tilfredsstillende går igen hos flere: EVU handler om det basale behov for at få opdateret sine kompetencer, 
hvilket igen handler om at få løst opgaverne i driften tilfredsstillende:  

G: Noget af det som jeg kan mærke på mine sygeplejefaglige kollegaer, eller frustrationen... når 
de står og skal give depot som injektion, så er det ikke dér, man skal stå og fumle... så skal det ligge 
ekstra meget på rygraden... om det er kateter eller injektioner... så er det jo ikke dér, at man skal 
stå at give udtryk for, nå okay, det er første gang jeg gør dette i 3 måneder …   

Flere informanter taler også om utilfredshed og utryghed ved ikke at kunne løse problemerne i tilspidsede 
situationer. Man kan sågar komme ud for, at man føler sig presset til at lade som om, at man kan klare en 
opgave, som man ikke føler sig sikker i. Dette opleves utrygt. Ergoterapeuten M bekræfter denne pointe, som 
flere giver udtryk for: 

Så tænker man, "det gik sgu godt den her gang", men det gør det måske ikke næste gang... men 
det er jo det, vi er nødt til i sådan en hverdag... når vi ikke har kompetencerne. 

Ud over den rent faglige interesse kan det også handle om fornemmelsen af, at man selv kan bistå fagligt 
til en opgaveløsning og bidrage med kvalificerede faglige inputs i dagligdagen og være med til at udføre 
et vigtigt stykke arbejde. Fysioterapeuterne M og S eksemplificerer denne motivation i to forskellige 
citater:   

M: ... Altså det at komme mere ind i kampens hede, hvor der virkelig er noget på spil... du kan gøre 
en kæmpe forskel lige dér. 

S: Jeg har været udlånt til covid-afsnit på Slagelse, og der har jeg godt kunne mærke… at det var 
spændende at stå i de tilspidsede situationer og have de dårlige lungepatienter... at kunne være i 



11 
 

det og at kunne gøre en forskel – det gav mig sult på mere ift. at blive opkvalificeret på 
lungepatienter 

Fornemmelsen af selv at bidrage kvalificeret til noget vigtigt på arbejdspladsen kan også hænge sammen med 
et ønske om ikke at være nødsaget til at overlade arbejdsopgaver til andre. Denne fornemmelse hænger 
tilsyneladende tæt sammen med behovet for at få løst opgaverne uden så mange gnidninger, men altså også et 
mere basalt personligt behov for en fornemmelse af agens i arbejdslivet: At man selv er den, der er 
handlekraftig, sætter ting i gang og holder driften kørende på en forsvarlig og tryg måde. 

Praksis-motivationen til EVU skildres positivt såvel som negativt. Flere informanter giver udtryk for en 
frustration over, at den videnskapacitet, der opbygges gennem EVU, ikke udnyttes tilstrækkeligt. 
Sygeplejersken S formulerer frustrationen:  

Med meget af det, man ser, både med ens egne og dem, som bliver sendt afsted på 
videreuddannelse, der er vi utroligt dårlige til at udnytte den nye viden, der kommer. Det bliver 
meget hurtigt hverdag. (…) hvad er det, når man kommer tilbage med den her uddannelse? Er det 
det samme job, hvor jeg får lov til at lave det samme?  Eller har man tænkt videre, både fra 
ledelsens side og ens egen side, om hvad man kan bruge det til?... det synes jeg er et stort 
problem.  

Problemet er ifølge S, at der ikke laves klare planer for og opfølgning på EVU’en, der besvarer det basale 
spørgsmål: Hvad skal uddannelsen bruges til? Andre informanter påpeger, at denne problematik også handler 
om manglende tids-resurser i hverdagens skema til at arbejde videre med det, som man har lært. Bliver en 
EVU ikke bragt i spil i praksis, medfører det selvfølgelig et resurse- og videns-spild, men også for deltagerne 
en demotiverende oplevelse af at udføre et stort arbejde med at uddanne sig, som i større eller mindre omfang 
er forgæves.  

Tema 2: Kompetencebehov – efterspørgsel samt overvejelser om 
kurser  
De væsentligste kursus- og behovstendenser afdækket gennem interviewene kan inddeles i følgende 
kategorier, der vil blive uddybet og eksemplificeret enkeltvis. De omfatter både tvær- og monofaglige 
kompetencebehov. Desuden afdækkes nogle centrale forhindringer for EVU. 
 

A. Kurser 
B. Specialisering og styrkelse af fagligheden 
C. Behov for relations- og kommunikationskompetencer 
D. Behov for faglig bredde – multisyge, forebyggelse og rehabilitering 
E. Behov for tværgående organisatorisk viden 
F. Behov for formidling fagområderne imellem 
G. Forhindringer for EVU 

A. Kurser 
Diplomuddannelser 
Flere deltagere har taget en diplomuddannelse i klinisk vejledning, der udgør en forudsætning for at kunne 
vejlede og undervise studerende. Diplomuddannelse i klinisk vejledning er således den hyppigst 
forekommende type af efteruddannelse hos deltagerne i undersøgelsen. Uddannelsen giver kompetencer i 
sundhedspædagogik og kommunikation, som deltagerne betegner som påkrævede og brugbare i 
vejlederfunktionen. Diplomuddannelse forbindes gerne med en mere praktisk orienteret uddannelse, hvilket 
for mange fremtræder attraktivt. Dog forbindes den også med at komme væk fra praksis. Diplomuddannelsen 
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beskrives ligeledes som nemmere tilgængelig og attraktiv i et praksisperspektiv, også fordi man ofte kan tage 
det som et 3-måneders forløb.  

Diplomuddannelse betegnes af flere deltagere som tids- og økonomisk krævende, hvilket i nogle tilfælde udgør 
en barriere for deltagernes forestilling om at kunne deltage i denne type af EVU. På den anden side anser en 
sygeplejerske diplomuddannelse for en realistisk type af EVU, da både en kandidat og en masteruddannelse 
anses for endnu mere tids- og økonomisk krævende. 

Master- og kandidatuddannelser 
Deltagerne forbinder typisk kandidat- og masteruddannelser med et ønske om at skifte funktion, hvor disse 
typer af videreuddannelse medfører en overgang fra patientpleje til udviklings- og forskningsopgaver. 
Interessen for en kandidat forbindes gerne med forskning og evidensbaseret, specialiseret viden – ud fra 
personlige interesser, men også fordi det vurderes at kunne gavne organisationen og praksis. For nogle af 
faggrupperne kommer dette tydeligt til udtryk i materialet. Fysioterapeut K svarer på spørgsmålet om 
motivationen til at uddanne sig til at undervise: 

Jeg tror, det er en kombination... Det er ikke fordi, jeg vil væk fra Region Sjælland eller noget andet, 
men en kombination af at kunne undervise, samtidig med at man har et arbejde. Det med at kunne 
fokusere på evidens og hvad der rør sig på området samtidig med at kunne anvende det i klinisk 
praksis. Jeg tænker, koblingen er god, også fremadrettet, hvis man skal uddanne nye terapeuter. 

I interviewene fortæller fysioterapeuter om deltagelse i eller ønske om en kandidatuddannelse for at kunne 
forestå uddannelse af kommende fysioterapeuter. Overvejelser om master- og kandidatuddannelse for alle 
faggrupper er relateret til ønsket om andre typer af opgaver, særligt undervisningsopgaver, der kræver højere 
uddannelsesniveau. På samme måde udtrykker en ergoterapeut, at hendes ønske til fremtidige arbejdsopgaver 
med udviklingsopgaver forudsætter en kandidatgrad.  

Udsigten til en ændret arbejdsfunktion gør dog, at kandidatuddannelsen ikke fremstår attraktiv for flere af de 
interviewede sundhedsprofessionelle, der ønsker at bevare kontakten til patienterne, ligesom det fra et 
ledelsesperspektiv ikke altid er åbenlyst, hvad de skal stille op med folk, der har taget en kandidat. Ligeledes 
udtrykker flere af de deltagende, at deres privatøkonomi og familieliv begrænser deres muligheder for denne 
type af videreuddannelse, og at en manglende udsigt til flere muligheder og mere i løn ikke gør det attraktivt, 
eller ligefrem gør det urealistisk, at tage en master eller kandidat. Som sygeplejersken L formulerer det:  

Hvis jeg gerne vil læse en master, så er det for egen regning, så der er også noget økonomi i alt det 
her... hvis man gerne vil videreuddanne sig i sygeplejen, så skal man betale selv, og det er en 
begrænsning for de fleste jo.  

Masteruddannelsen sættes ofte i kategori med kandidatgraden som noget særligt akademisk og som en måde 
at udvide sit perspektiv. Samtidig fremhæves den også som værende mere tilgængelig og til tider mere attraktiv 
end kandidatgraden, for så vidt masteren ikke er et fuldtidsstudie. Dermed kan man beholde en forbindelse til 
praksis, der opleves som essentiel for mange.  

Andre typer af videreuddannelse – praksis-orientering og patientkontakt og kortere kurser 
Når deltagerne spørges ind til konkrete behov, uddannelser og specialiseringer i undersøgelsen, taler de ofte 
om, hvad der praktisk kan lade sig gøre, og de reflekterer på metafagligt niveau om forholdet imellem mono-
faglighed vs. tværfaglighed samt om vigtigheden af at få drift og praksis til at gå hånd i hånd med EVU. Det 
er derfor primært den slags problemstillinger, vi kan uddybe, eksemplificere og nuancere debatten om gennem 
undersøgelsen. Enkelte svarer dog også med konkrete ønsker om specialiseringer blandt faggrupperne. 
Ønskerne her kan selvfølgelig ikke på nogen måde på baggrund af denne undersøgelse påstås at være 
repræsentative for fagområderne. De nævnes her kort til inspiration:   
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Ergoterapeuter blandt deltagerne, inklusive en leder, efterlyser en specialuddannelse i ergoterapi samt 
muligheder indenfor kombinationen ergoterapi og psykiatri. Relevant efteruddannelse udbydes i højere grad 
af ergoterapiforeningen. Der angives ikke blot personlige, men faglige grunde til behovet. En fysioterapeut 
blandt deltagerne efterlyser ligeledes en psykiatriuddannelse indenfor deres fagområde og derudover en 
uddannelse for fysioterapeuter om spiseforstyrrelser, da dette ikke indgår i uddannelsen til fysioterapeut, som 
alligevel i stigende grad kobles på behandling af patienter med spiseforstyrrelser. Sygeplejersker efterspørger 
en national lungeuddannelse, mere klassisk sygeplejefaglighed, fx til støtte i ambulatorie, samt en 
operationssygeplejerskeuddannelse. En ledende bioanalytiker efterspørger generelt mere uddannelse til de 
forskellige specialer indenfor bioanalyse, fx indenfor klinisk biokemi. Hun understreger, at manglen på udbud 
gør, at hun typisk sender medarbejder til private EVU-udbydere. På lignende vis beskriver fysioterapeuter et 
ønske om at deltage i kognitive uddannelser, der er målrettet ergoterapeuter. Dette EVU-ønske berettes at blive 
underkendt af afdelinger, selvom deltagerne fortæller om relevansen af denne uddannelse grundet 
faggruppernes overlap i den daglige drift. 

Videreuddannelser målrettet udvikling af kompetencer til at indgå i tværfagligt samarbejde efterspørges af 
flere deltagere. Problemet med de nuværende kurser er ifølge en deltager, at de prioriterer én faggruppe på 
bekostning af at fokusere på mulighederne for at skabe bedre kendskab til alle faggruppers arbejde. 

Endnu mere konkret nævner en sygeplejerske behovet for at kunne lægge depotmedicin, hvor en anden deltager 
fortæller om ”skills undervisning” i hjertestop tilkøbt hos en ekstern konsulent eller at lægge kateter. En 
fysioterapeut fortæller om sin deltagelse på et kursus, der gør hende i stand til at udrede patienter på 
akutafdelingen, hvor en ergoterapeut omtaler sit behov for at kunne foretage en dysfagi-undersøgelse. Kortere 
kurser spiller en væsentlig rolle i forhold til at vedligeholde færdigheder, som kun indgår i begrænset omfang 
i den daglige drift, eller som åbner muligheder for at varetage en anden funktion. Sygeplejersken S:  

Det er nok mere lavpraktiske kurser, som jeg har en fornemmelse af er brugbare i vores hverdag. 
Også rent kvalitetsmæssigt hvor det er på patientniveau, fremfor at det er på sygehusniveau man 
laver kvalitetsforbedringer.... 

I det hele taget gives der ofte udtryk for et behov for en bedre forbindelse til praksis under og efter 
uddannelsesforløbet. Som ledende ergoterapeut H udtrykker behovet: 

…mikset af at man ikke var helt væk fra praksis, det tænker jeg også giver et hurtigere outcome 
og afsmitning på praksis.... Helt banalt at teori og praksis hele tiden går hånd i hånd, og at vi bruger 
det med det samme... Det vigtigste er koblingen. 

Deltagere peger også på, hvordan de korte kurser kan opfylde specifikke, lokale behov på et arbejdssted. 
Fysioterapeut K:  

Jeg tænker jo også, at det er meget… hmm... stedsspecifikt og afsnits-specifikt. Fordi, afhængigt af 
hvor man er ansat, og hvad man er, så arbejder man måske med forskellige formål og 
rehabiliteringsindsatser. Så jeg tror, at det er svært at lave et overordnet tilbud/uddannelse, som 
man kan bruge alle steder. Jeg tror, man bliver nødt til at gøre det mere internt på stederne, hvor 
man udvikler noget, som passer. 

Der efterspørges altså en type EVU, der er er forbundet med et mere fleksibelt indhold, der kan præges af 
konkrete efterspørgsler på viden hos enten medarbejdere eller ledelse. Som fysioterapeuten peger på i 
ovenstående citat, kan korte kurser opfylde specifikke behov på det enkelte arbejdssted, hvor en deltager peger 
på, at medarbejdere kan stille forslag til ledelsen med henblik på design af relevante kurser, eller at ledelsen 
kan foreslå medarbejderne at deltage i kurser, der kan imødekomme lokale vidensbehov.  
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Selvom enkelte udtrykker forbehold, forbindes korte kurser både af ledere og medarbejdere også med ønsker 
om praktiske øvelser i form af simulationstræning. Oversygeplejerske C udtrykker sig herom:  

Jeg synes bestemt, jeg har erfaring med, at simulationstræning i afdelingen med faste og jævne 
mellemrum det har stort, stort læringspotentiale. Det styrker kompetencerne. Det gør også, at det 
bliver en bedre arbejdsplads at være på... at man af og til bliver hevet ud til simulationstræning, 
og får øvet sig på det felt. 

Deltagerne anser i højere grad de korte, praksisprienterede kurser som forenelige med varetagelsen af den 
daglige drift grundet deres varighed og deres lave omkostningsniveau. Derudover forbindes kortere kurser med 
at beholde patientkontakten, som mange er interesserede i. 

B. Specialisering og styrkelse af faglighed 
Behov for at opdatere og holde kompetencer ved lige  
Flere informanter giver udtryk for, at det er vigtigt at kunne holde sig opdateret på dele af deres fag, som de 
ikke bruger særligt ofte i praksis, men som stadig kan spille vigtige roller i deres arbejde. Det kan være et 
særligt behov for de mindre faggrupper, men tendensen til at udtrykke dette behov synes generelt. 
Sygeplejersken L formulerer behovet set fra hendes perspektiv:  

Helt bestemt det somatiske... det er en kæmpe udfordring for os. Det er et kæmpe savn og en 
mangel for os sygeplejersker, fordi vi kommer for langt væk fra det. Noget basalt som at ligge et 
kateter og alle de ting, vi skal kunne som sygeplejersker, det gør vi måske ikke engang én gang om 
året - så vi kan simpelthen ikke huske det… og det gør jo, at man går ud af opgaverne, så snart de 
er der.  

Flere beretter om, at de mere dybdegående specialiseringer ikke kan undværes, men at der samtidig er et behov 
for at blive ”holdt til ilden” i deres fag, og at det kan være en fordel med flere kvalitetsorienterede og 
lavpraktiske kurser på patientniveau af kortere varighed, som nævnt ovenfor. Det giver en bedre 
praksisorienteret patientkontakt og trækker ikke så mange resurser fra driften som længerevarende EVU. 
Andre beretter om behov for kompetenceudvikling i form af løbende opdatering om ny evidens på 
fagområderne. Oversygeplejersken B:  

… der mangler noget for, at den menige mand kan være med til at udvikle deres fag, og det kræver 
altså nogle kompetencer til noget evidensbaseret sygepleje. Det hjælper ikke noget, at der kun er 
en eller anden sygeplejespecialist... altså, det skulle gerne blive båret ud i kulturerne af den menige 
mand... det er den generelle ting, som jeg synes, der godt kunne arbejdes noget mere med... 
uddannelsestilbud.  

Selvom der konstant dannes ny, forskningsbaseret viden på sundhedsområdet, kan det være en udfordring at 
få denne viden udbredt og i spil på afdelingerne. Dette påpeges af flere informanter som et centralt behov. B 
efterspørger ikke bare kvalificerede folk i specialerne, men sundhedsprofessionelle, der også er i stand til at få 
deres viden videre i systemet. Hun fortæller, at diplomuddannelserne er for ensidigt orienteret mod pædagogisk 
uddannelse frem for klinisk faglighed. Flere lægger også vægt på behovet for små, men kvalificerede, faglige 
indspark i hverdagen, der kan udbrede viden i afdelingerne. Man kan argumentere, at disse vinkler peger i 
retning af et behov for løbende at opkvalificere dygtige folk, så de har den faglige finger på pulsen, og som 
samtidig formår at undervise og videreformidle i mere dagligdags og patientnære sammenhæng.   

Behov for at styrke monofagligheden  
De kvalitative data viser, at der opleves udbredte behov for basal faglig specialisering og faglig opdatering af 
mono-faglige kompetencer. Nogle udsagn udtaler sig også eksplicit imod at sætte absolutte modsætninger op 
mellem lavpraktiske og teoretiske kompetencer. Her ergoterapeuten N:  
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…  jeg tænker, at det hænger sammen. Altså at netop ny forskning... at de metoder man kigger på, 
deres kvalitet vil jo også gøre noget ved det praktisk niveau, man udfører det på. Så for mig har 
det en sammenhæng... og derfor tænker jeg, at det ville være rart, at selve det 
uddannelsesmæssige niveau lå med en god evidens og kvalitetssikret niveau.... fordi det for mig at 
se ville give noget til vores praktiske færdigheder. 

Deltagerne efterspørger EVU, der kan fremme specialisering hos de enkelte faggrupper (fx i psykiatri, 
kræftpleje, behandling af spiseforstyrrelser og lungesygdomme). På interessant vis optræder muligheden for 
monofaglig specialisering gerne som en forudsætning for at styrke de forskellige faggruppers kompetencer og 
opretholde en høj kvalitet i det tværfaglige samarbejde. Gennem en specialisering af egen faglighed opnås 
kompetencer til at indgå på kvalificeret vis i tværfagligt samarbejde, der ligeledes efterspørges som del af 
EVU.  Nogle af informanterne, navnlig ergo- og fysioterapeuter, kan føle sig pressede i det tværfaglige arbejde 
og giver udtryk for et behov for at styrke og synliggøre deres mono-faglighed. Nogle informanter beretter om 
en ’udvanding’ af deres faglighed i det tværfaglige samarbejde. N eksemplificerer pointen og forklarer, 
hvordan sanseintegration bliver udbredt som metode og bruges som et tværfagligt ’redskab’. Det kan på 
overfladen fremstå effektivt, at andre fagligheder også kan varetage opgaven, men ifølge N underminerer det 
samtidig fagligheden:  

… nogle gange, så kan jeg bare se, at det gør mere skade end gavn. Og det er jo ikke af ond vilje... 
men det er også noget med at huske på, at det, som ser simpelt ud, ikke altid er det, hvis man ikke 
forstår teorien bagved. 

Flere informanter, ikke kun fysio- og ergoterapeuter, støtter op om pointen om, at der nemt kan ske en 
forsimpling og en heraf følgende ringe kvalitet, når man overtager hinandens fagligheder efter overfladiske 
introduktioner til en bestemt metode eller teknik. Dette kan have store negative konsekvenser for kvaliteten af 
arbejdet – G eksemplificerer dette og beskriver forringelserne i stærke vendinger såsom ’seksualiserende 
adfærd’ og ’vanvid’:    

… noget af det, vi har opponeret imod, er, at vi er blevet sat til at undervise sygeplejegrupper i 
vores stik. Det var en skal-opgave. Vi fik 20 minutter til at undervise grupper i vores stik. Det, vi 
efterfølgende fandt, var, at vores stik blev udført i, hvad jeg vil kalde seksualiserende adfærd… og 
helt vanvid.  

Fysioterapeuten G sætter behovet for at styrke mono-fagligheden af de mindre fag i det tværfaglige samarbejde 
i forbindelse med sygeplejens dominans i fagmiljøet som sådan:   

… ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere kommer som udgangspunkt ud ene person 
og skal stå med vores faglighed alene i et miljø, som har en helt anden tilgang... det gør bare, at 
det tit er i modvind og modstand… Man kan have alle verdens gode intentioner og 
videreuddannelser, men hvis man ikke har lidt mere pondus... så, ja... 

G forbinder også behovet med en ledelse, der kan have svært ved at forstå mono-faglighedens relevans, også 
i det tværfaglige samarbejde:  

når man sidder med en sygeplejefaglig ledelse, så kan de nogle gange ikke forstå vores behov for 
efteruddannelse - fordi de tænker: ”jamen du er allerede fysioterapeut, du kan alt, hvad du skal 
kunne”. … man står ene person, og man har netop dér brug for alle de der ekstra argumenter, som 
man selv skal kunne hive op af hatten… ehm... ift. at rykke patienten derhen, eller kollegaerne. For 
det er jo netop en måde at udbrede sin faglighed på, at man kan undervise kollegaer…  det her 
med at have mulighed for at udbrede til at styrke det tværfaglige samarbejde. 
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Dermed optræder behovet for at styrke monofaglighed som et nødvendigt led i både at højne den faglige 
kvalitet og det tværfaglige samarbejde, hvor et hierarki imellem faggrupper i nogle tilfælde kan begrænse 
adgangen til EVU for andre end sygeplejersker. 

C. Behov for relations- og kommunikationskompetencer  
Flere deltagere i undersøgelsen bekræfter et tværfagligt kompetencebehov, som den kvantitative undersøgelse 
indikerer: Behovet for relationskompetencer såsom evner ud i sundhedskommunikation og pædagogik – og i 
det hele taget kompetencer, der relaterer sig til patientkontakt. På medarbejdersiden efterspørger deltagerne 
viden om sundhedspædagogik og kommunikation med patienter. Fysioterapeut S: 

Det med at kunne aflæse en patient, ift. hvordan jeg skal formidle viden til netop denne patient, 
således at han/hun modtager den. Det kan jo være meget forskelligt, nogle skal have serveret det 
på én måde og andre på en anden måde. Hvad er det for nogle pædagogiske redskaber, som 
findes? Nogle giver bare en pjece, men det er ikke alle, der kan læse en pjece… så nogle gange skal 
man også levere et mundtligt budskab eller et praksisbudskab.  

Ifølge deltageren er hendes uddannelse som fysioterapeut ikke tilstrækkelig i forhold til at kunne varetage 
kommunikationen med alle patienter, der kan have forskellige vidensbehov og måder at tilegne sig viden. I 
forlængelse heraf påpeger en sygeplejerske, at sundhedspædagogik og kommunikation udgør en væsentlig 
forudsætning for at kunne styrke patienternes deltagelse i deres egen behandling, der således optræder som 
centrale kompetencer på tværs af arbejdssteder og faggrupper i undersøgelsen. Til opfyldelsen af dette 
kompetencebehov efterspørger deltagerne redskaber og øvelser i at praktisere kommunikation. Der peges dog 
ikke på om sundhedspædagogik eller kommunikation knytter sig til en bestemt type af uddannelse men snarere 
på væsentligheden af at erhverve sig redskaber til at understøtte kommunikation med forskellige 
patientgrupper. Fysioterapeuten S specificerer, at det er pædagogik og kommunikation som ’redskaber’ i 
dagligdagen, der er brug for: 

Jeg har det sådan med kommunikation og pædagogik, at det er noget, vi kan savne både i vores 
uddannelse, men også i vores dagligdag. Vi kommunikerer jo med nogle patienter, som ikke har 
det samme viden, som vi har... det kan nogle gange være en udfordring, også fordi at patienter er 
meget forskellige i, hvordan de modtager viden. Det er i hvert fald noget, vi godt kunne efterspørge 
redskaber til, altså redskaber til hvordan vi formidler vores viden til patienterne bedst muligt.  

Kommunikationen af viden til patienterne er helt afgørende i det sundhedsprofessionelle arbejde. Den 
kompetence, der er brug for i praksis, er navnlig at kunne aflæse patienter for at afkode, hvordan formidling 
bedst muligt kan foregå med netop denne patient. S giver udtryk for en tilgang til patienten, hvor patienten er 
i centrum, og hvor der i kommunikationen med patienter er blik for deres individualitet og forskellighed. Denne 
tilgang kræver, at man målretter kommunikationen til den enkelte patients behov, og at man kender til 
forskellige måder at kommunikere hensigtsmæssigt på. Som fysioterapeuten M uddyber, handler det ikke kun 
om formidling til patienten, men også om at kunne få patienten selv til at kommunikere sine behov og 
synspunkter:  

Altså at se dem, høre dem og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem. Vi har mange budskaber og 
ting, vi skal nå at levere, men det er sjældent, at vi spørger dem om, hvad der er vigtigt for dem. 
Det var også det her med at få mennesker til at tale... det er sin sag at åbne op for posen, når man 
sidder foran en fremmed fysioterapeut eller sygeplejerske...  

Oversygeplejersken C bekræfter behovet for bedre kommunikation, og at dette skal forstås som andet og mere 
end blot vidensformidling: Adfærdskompetencer overfor patienter er i det hele taget en del af behovet:  

Generelt, når jeg tænker på alle faggrupper, så er det kommunikation og adfærd, som mangler.... 
det burde jo være med i deres uddannelse, og det er det jo også, men alligevel har vi som ledere 
mange klager omhandlende det adfærdsmæssige felt og kommunikative felt. 
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Overordnet handler det om at styrke relationskompetencer i bred forstand. I ledelsesperspektivet handler dette 
ikke mindst om at undgå patientklager. Disse relationskompetencebehov relateres bl.a. til det udbredte 
problem, at mange patienter oplever fragmenterede patientforløb. Hertil kommer udbredte idealer for 
patientpleje, som skal implementeres i praksis. M udtaler herom: 

Vi taler meget om de her begreber ”patienten som partner” og ”patient empowerment”, og at 
patienten skal være aktiv i sit eget forløb, så hvordan ruster vi dem til det? …. Men den her 
”empowerment af patienten”, der tror jeg, at vi også i høj grad skal ”empower” 
sundhedspersonalet til at booste dem.  

”Patienten som partner” afspejler idealer om ”patienten i centrum” og om, at patienters sundhed i dag bør ske 
i en samskabelse mellem sundhedspersonale og patient. Ledende ergoterapeut H understreger 
patientsamarbejdets betydning: 

Noget der vokser mere og mere... det er vores samarbejde med patienterne. Over de sidste 10 år 
er patienterne kommet mere og mere i fokus... der er stadig lang vej endnu. … hvordan som 
organisation og enkeltperson griber vi dét an? Der er jo en masse teori i det... og en masse filosofi 
og videnskabsteori indover... hvordan er dialogen og samarbejdet - der er mange forskellige 
metoder, man kan bruge dér. 

I denne sammenhæng kan EVU bidrage med at udvikle de sundhedsprofessionelles kompetencer, om end der 
ikke gives et konkret bud på typen af uddannelse, som kan bidrage til denne udvikling. Også samarbejdet 
mellem fagområderne bliver fremhævet som noget, der kræver stærke relations- og 
kommunikationskompetencer. Sygeplejersken L formulerer det, hun ser som behovet i forholdet specialerne 
imellem:  

Det er jo en gensidig forståelse og så sætte sig ind i hvilke funktioner, vi har, og så rumme 
hinanden… og kommunikere på et plan hvor alle kan være med... og være undrende, hvis der er 
noget man er nysgerrig på.  

Skal sundhedspersonale hjælpe patienten med at blive styrket i sit patientforløb, kræver det, at de bliver styrket 
i deres relationskompetencer og i relaterede emner indenfor den humanfaglige videnskab. Hertil kan fag som 
sundhedskommunikation, sundhedspædagogik og omsorgsetik eksempelvis bidrage.  
 
D. Behov for faglig bredde – multisyge, forebyggelse og rehabilitering  
Flere informanter peger på et behov for en større faglig bredde i deres felt, der kan argumenteres at lægge op 
til tværfaglige kurser.  
 
Basal sygdomslære uden for eget speciale 
Sygeplejersken S er én blandt flere af deltagerne, der sætter behovet for en større faglig bredde i forbindelse 
med det vilkår at arbejde med mange multi-syge patienter:  

… selvom jeg er på en ortopædkirurgisk afdeling, som burde være for folk med brækkede ting, så 
er det næsten deres mindste problem... altså de mennesker, vi får indlagt, er multisyge… og dem, 
som vi planlægger at give nye hofter og knæ, de er nogle, som fejler lidt af hvert… fordi de 
sunde/raske de tager ud i det private.  

S understreger, at hun og hendes kollegaer mangler viden om de livsstilsygdomme, som de fleste af deres 
patienter har: 

Det, vi mangler, er den basale viden indenfor livsstilssygdomme, som næsten alle vores patienter 
har… vi møder jo næsten ikke en patient, som ikke har en eller anden form for livsstilssygdom. Så 
en mere bredde i at man ikke er så specialeorienteret, fordi patienterne er ikke specialepatienter 
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mere… de er multisyge og mere medicinske patienter, selvom de kommer med noget 
ortopædkirurgisk. Det kunne man godt bruge noget videreuddannelse på… problemet er bare i en 
travl hverdag at skulle sende nok folk afsted til at få det implementeret og spredt viden. 

Denne tilgang til patienter stemmer godt overens med idealer om forebyggende tiltag samt at skabe 
sammenhængende forløb for patienter og at se dem som hele mennesker frem for blot nogen, der skal have 
’repareret’ et brækket ben eller lignende. Skal de sundhedsprofessionelle kunne leve op til sådanne standarder, 
mangler de ifølge S basal viden om livsstilsygdomme som fx type 2-diabetes, dvs. om et fagområde, der i 
virkeligheden er et andet end det speciale, der gør sig gældende i afdelingen. Hun understreger, at for ensidigt 
et fokus på specialer i det hele taget står i modsætning til den virkelighed, som hun og hendes kollegaer møder 
med multi-syge patienter.  

Sygeplejersken M udtaler sig om et behov for faglig bredde og basal sygdomslære og pointerer, som flere 
informanter gør, at det også handler om at blive opdateret på nogle basale faglige områder, som ikke sidder på 
rygraden, fordi det kan være lang tid siden, at man har studeret: 

Det er jo nogle år siden, at vi er blevet uddannet, og der sker rigtig meget… eksempelvis med 
diabetes og ny medicin... så der sidder jeg også nogle gange og kommer lidt til kort. Den 
patientgruppe, jeg har med at gøre, er både medicinsk og bliver så hen ad vejen også en kirurgisk... 
så jeg synes også nogle gange, at jeg er ret uvidende omkring det. Rent praktisk så er det 
sygdomslære, man mangler viden om.  

Ledende ergoterapeut, H, eksemplificerer, at behovet for den faglige opdatering også har rod i, at fagene 
udvikler sig, og hun understreger, at der er behov for videreuddannelse i rehabilitering. Om dette er et særligt 
behov indenfor psykiatrien, eller om hun mener det som en generel pointe, er uklart: 

Altså indimellem har der været tilbudt noget eftervidereuddannelse ift. rehabilitering, hvilket jeg 
hele tiden tror, der er behov for. … i psykiatrien bruger vi også begrebet "recovery"... så det kan 
skrues sammen på forskellig måde... og definitionen af "recovery" udvikler sig også hele tiden. Det 
tænker jeg bestemt kunne være vigtigt.  

Samtidig påpeger S et tidsproblem, som flere informanter lægger vægt på. Sygeplejersken, I, sætter 
problematikken i forbindelse med rehabilitering og bekræfter de manglende tidsresurser:  

Vi vil gerne noget mere rehabilitering med vores patienter, hvor vi kan støtte dem ved at vejlede 
dem i rygestop, vægttab, osv... (...) Det er jo ofte et krav for at blive opereret, at de eksempelvis 
taber sig i vægt… men vi sender dem tilbage til egen læge, hvor de skal få støtte fra. Der er ikke tid 
til, at vi kan hjælpe dem med de forebyggende ting... og det kunne være spændende som 
sygeplejerske.  

E. Behov for tværgående organisatorisk viden  
Ud over en større faglig bredde ifm. sygdomslære sættes sammenhængende patientforløb og behandlingen af 
multi-syge også i forbindelse med et behov for organisatorisk og tværsektoriel viden. Et helt basalt behov 
synes at være at udbrede en større viden om, hvad der egentlig sker med patienten i hans eller hendes videre 
forløb, også på tværs af sektorerne. Sygeplejersken S formulerer pointen som en række spørgsmål, der er 
relevante for en helhedsbetragtning på patientens forløb:  

... hvad gør man egentligt for de her patienter? Hvor meget er det egen læge? hvor meget er det 
kommunalt? Og hvad er der af muligheder kommunalt, når du har en patient med brækket hofte 
og nyopdaget diabetes?  

Basal viden om patientens muligheder i sit videre forløb understreges også af sygeplejersken M, der her taler 
om behovene: 
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Men også koordinering ift. hvilke tilbud, der er, og hvor vi kan sende patienten hen, hvis vi ikke 
selv har et tilbud... hvem kan hjælpe patienten? Og det er en noget blandet skare af patienter, vi 
har i Region Sjælland – både nogle med mange ressourcer, få ressourcer og midt imellem... så det 
er meget blandet, hvilke behov de har, men det er også meget forskelligt, hvilke tilbud de 
forskellige kommuner har.  

Gennemgående i materialet efterspørger sundhedsprofessionelle på sygehuse bedre kendskab til regelsæt i 
kommuner, hvor det tværsektorielle arbejde udfordres af manglen på vide. I forlængelse heraf understreger 
M vigtigheden af viden om tilbud og samarbejdspartnere om patienterne i kommunerne:  

Der tror jeg helt lavpraktisk hos os, har brug for at få at vide hvordan hver enkelt kommune er 
bygget op ift. de tilbud og ressourcer der findes… 

Socialrådgiveren L formulerer behovet for viden om regelsæt og procedurer i et kommunalt tværsektorielt 
perspektiv:  

Hvis jeg skulle have lov til at ønske noget, så kunne jeg godt tænke mig noget tværfagligt, hvor 
man er på kursus med kommunen ift. det regelsæt, som de sidder inde med, og hvilke 
konsekvenser det har for vores patienter – for det er noget, jeg ofte støder på. Det kan godt være 
de er indlagt på psykiatrisk, men det, som har trigget, at de får det voldsomt skidt, det er måske 
voldsom tandpine, som man gentagende gange har givet afslag på. Så hvor ligger det henne? Er 
det regionen eller kommunen? (…) det er faktisk dét, som giver problematikker i min dagligdag.  

Dermed omfatter deltagernes ønsker for EVU ligeledes overvejelser omkring mulighederne for at styrke det 
tværsektorielle samarbejde gennem kendskab til regler hos kommuner og den praktiserende læges 
muligheder. 

F. Behov for formidling fagområderne imellem  
Tværfaglighedsbehovet indebærer behovet for at få formidlet ting fagområderne imellem i den daglige praksis. 
Et behov for tværfaglige kurser kan centrere sig om ønsket om at kunne forstå hinandens fagligheder og kunne 
samarbejde på tværs af fagområder, fx på tværs af sengeafsnit og ambulatorie eller på tværs af forskellige 
afdelinger og sektorer. Dette behov kan afspejle et ønske om at kunne varetage nogle af de praktiske 
arbejdsopgaver, som ellers ikke er en del af ens speciale. Det kan også afspejle et ønske om opkvalificering 
indenfor områder, hvor faglighederne ligger meget tæt op ad hinanden i den daglige praksis.  

Det gælder eksempelvis fysioterapeuter, der efterspørger kognitive uddannelser udbudt til ergoterapeuterne 
eller kompetencer, der gør dem kvalificerede i akutfunktioner og bedre samarbejdspartnere til sygeplejersker 
og læger. Sygeplejerskerne K og L, der arbejder på medicinsk afdeling, efterspørger kvalifikationerne til at 
være ”nøgle alle steder” og fx varetage ambulatoriets opgaver i weekenden, eller når det er underbemandet. 
’Specialisering’ er for dem ikke at dykke mere detaljeret ned i deres speciale, men at blive mere ”all-round” i 
deres arbejde. Behovet er reel faglig baggrundsviden, det være sig i sanseintegration, safewards eller i 
trykbehandling. H nævner derudover tværfaglige områder som genetik og molekylærbiologi, der kunne 
fungere som relevante tværfaglige tiltag for hele sundhedsvæsnet, inklusive udviklingssygeplejesker og ph.d.-
studerende.  

I denne sammenhæng kan forskellige forventninger og praktiske forhindringer for EVU skabe problemer, idet 
det opleves, at der er en manglende forståelse for grænser mellem fagene samt for vigtigheden af formidling 
fagene imellem. Fysioterapeuten G fortæller:  

… de andre siger, at vi som udgangspunkt får afslag på somatisk orienterede efteruddannelser, 
fordi vi er i psykiatrien... men samtidig kan der godt komme krav til, at vi skal kunne noget af det 
somatiske. Og det ved jeg også fra mine ergoterapeutkollegaer...  
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Både fysio- og ergoterapeuter oplever forventninger i deres afdelinger om, at de kan bidrage til somatiske 
problemer rent fagligt, samtidig med at det ikke er muligt for dem at få EVU, der kan lære dem denne faglighed.  
I denne forbindelse kan det opleves som et problem, som vi tidligere har været inde på, at nogle kurser trods 
deres fokus på tværfaglighed stadig er domineret af et enkelt fag, navnlig sygeplejefaget. Ergoterapeuten M, 
der arbejder i ældrepsykiatrien, formulerer dette om sin erfaring med tværfagligt EVU-kursus:  

Jeg synes, at det kursus var for mig baseret meget på sygeplejerske og SSA, fordi det ligner så 
meget hinandens tværfaglighed – fordi faggrupperne ligner hinanden meget. Jeg kunne godt have 
et ønske om at det havde været endnu mere tværfagligt, hvor man kunne have lavet nogle 
reflektionsdage... hvor at man trak vores forskelligheder ind, så man fandt ud af "hvad kan jeg 
bruge dig til" som klinisk underviser. 

Medarbejdere kan opleve at tilhøre en professionsgruppe, der ikke i samme grad tilbydes EVU som andre. De 
forskellige professioner fremtræder således som dele af hierarkiske relationer, hvor bl.a. manglen på 
sygeplejersker stiller denne gruppe bedre i forhandlinger. På samme måde kan man opleve, at ledelsen ser 
sygeplejerskers faglighed som vigtigere at udvikle end fx til ergo- og fysioterapeuter, der anses som fuldt 
færdiguddannet. Dette oplevede hierarki træder også frem, når medarbejdere skal identificere relevante 
efteruddannelsestilbud, hvor ergo- og fysioterapeuter oplever, at regionens tilbud i højere grad henvender sig 
til sygeplejersker. Altså efterspørger medarbejderne en differentiering af EVU, hvor der i højere grad tages 
udgangspunkt i den enkeltes faggruppe. 

Et genkommende tema, der relaterer til formidling fagområderne imellem, er, hvor vigtig en gensidig viden 
om og forståelse for vigtigheden af det tværfaglige samarbejde er. Sygeplejersken P understreger, hvordan 
man må imødegå tendensen til en ”dem og os” -forståelse faglighederne imellem. Forståelsen faglighederne 
imellem opleves også af flere som noget, der styrker de enkelte fagligheder – som G, der arbejder i psykiatrien, 
formulerer det:  

… det er måske ikke fysioterapeutisk, men jeg tænker, at jo mere jeg ved om andres områder... 
altså jeg kan bedre tage diskussionen med lægen, hvis jeg også har en viden omkring det specifikke 
område... og det synes jeg jo også gør mig til en bedre fysioterapeut.  

G. Forhindringer for EVU 
Arbejdspres 
Informanter giver udtryk for, at arbejdspres kan være afgørende forhindring for manges EVU-muligheder. 
Herunder kan det være svært at forene med et velfungerende familieliv. Fysioterapeuten giver udtryk for denne 
pointe:   

Jeg er jo så privilegeret, at jeg er mig selv, jeg har heller ikke børn. Så jeg har egentligt kun mig selv 
at tage hensyn til. Hvis jeg havde andre at tage hensyn til, så tror jeg heller ikke, det kunne lade sig 
gøre... det ville være meget svært at få til at gå op.  

Oversygeplejersken C bekræfter pointen:  

Jeg har hørt, at for nogle masteruddannelser så kalder man dem for "skilsmisse-uddannelse", fordi 
det trækker tænder ud på den private del.  

Økonomi – den personlige og organisationens 
En anden forhindring for EVU, som deltagerne giver udtryk for, er økonomi. Dette gælder den personlige 
økonomi. Sygeplejersken K giver udtryk for, at hun egentlig har muligheden for EVU, men at hun ikke 
vurderer det realistisk for hende at kunne få det til at løbe rundt økonomisk:  

… økonomien kommer ikke til at hænge sammen for mig... Jeg har to børn... Så økonomisk tror jeg 
ikke det kan hænge sammen for mig, men jeg tror at mulighederne er her.  



21 
 

I dette lys kan erhvervskandidatuddannelser måske fremstå som en attraktiv mulighed – hvor læseperioden 
forlænges, man arbejder samtidig, og til gengæld finansierer arbejdspladsen forløbet. Nogle informanter giver 
dog også udtryk for en vis skepsis overfor denne løsning, da det vil trække uddannelsestiden ud. Den 
økonomiske forhindring kan også angå organisationens økonomiske muligheder. Dette pointerer både ledere 
og medarbejdere. Som fysioterapeuten G formulerer det:  

Vores muligheder er ikke særlig store… det kan man også se på folk, som har været her længere... 
folk får jo ikke lov til at tage på kurser, og det gør også hurtigt at ens ambitioner bliver derefter... 
så jeg tror også at man lægger niveauet ift. det. … Gratis kurser kan man få – men de kursus, som 
koster rigtige penge, det tror jeg ikke, mange skal sigte efter.  

Derudover beretter G om, at EVU kan skabe et nyt lønforhandlingsgrundlag for medarbejdere, der kan skabe 
en fornemmelse af splittelse på arbejdspladsen og også forhindre EVU. Hun pointerer desuden, at der er en 
tendens til at afstemme sine EVU-forventninger til de reelle muligheder, der tilbydes på stedet.   

Manglende opbakning og sparring fra ledelsen  
Flere deltagere oplever, at ledelsens manglende opbakning er en forhindring for, at de tager EVU. 
Ergoterapeuten N svarer på spørgsmålet om hendes muligheder for EVU:  

Jeg oplever meget begrænset. Forstået på den måde, at jeg har udtrykt i længere tid, at jeg gerne 
vil noget i en retning... jeg mangler noget mere sparring med den ledelse, som sidder omkring 
mig... og en snak om, hvad der giver mening. Jeg har selvfølgelig nogle retninger, som jeg gerne 
selv vil, men hvis jeg gerne vil forblive indenfor området, hvad kunne så hænge sammen med min 
egen prioritering og de muligheder, som kan gives? 

Flere giver også udtryk for det hensigtsmæssige i at have en aktiv ledelse, der bidrager med at skabe forslag 
til uddannelsesforløb. 
 
Overfladisk EVU og ringe opfølgning på EVU  
Nogle deltagere giver udtryk for den demotiverende effekt, det har på dem, at der ikke følges ordentligt op på 
deres EVU. Ergoterapeut M udtaler herom: 

… så har man måske kun det første modul, og så bliver man bremset… så går man måske i 4 år og 
venter, og man får faktisk ikke muligheden for at komme videre og uddanne sig videre.  

Flere deltagere peger på, at organiseringen af driften begrænser implementering af ny viden erhvervet på EVU-
forløb. Således har flere medarbejdere i forlængelse af EVU vendt tilbage til arbejdsstedet med et ønske om at 
inddrage den nyerhvervede viden i driften, hvilket er blevet afvist af lederne med henvisning til manglende 
tid, eller til at det ikke har kunnet ladet sig implementere, da kollegerne ikke havde samme viden og derfor 
ikke kunne deltage i at omsætte viden til forbedringer af praksis. Dette forhold opleves som frustrerende og 
som noget, der begrænser medarbejdernes oplevelse af formålet med EVU. 

Manglende faglig anerkendelse  
Manglende faglig anerkendelse opleves også som en væsentlig forhindring for at tage EVU. Særligt de mindre 
fagområder såsom ergo- og fysioterapeuter samt socialrådgivere, synes at erfare manglende anerkendelse. Det 
kan også komme til udtryk som en oplevelse af at være ’undværlig’ på afdelingen. Denne erfaring relaterer 
både til, at det kan være nemmere at rekruttere disse fagligheder, men også til oplevelser af, at andre ikke 
forstår ordentligt, hvad de bidrager rent fagligt med.  

Driften først! 
Både ledere og ikke-ledere giver udtryk for, at behovet for at prioritere driften er en meget central forhindring 
for EVU. Oversygeplejersken B understreger denne pointe: 
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…det kan nogle gange være svært at balancere uddannelse og drift. Men hvis man havde mulighed 
for det, så ville man nok prioritere uddannelse noget højere... men det er bare svært, vi kan jo ikke 
sige: "nu lukker vi 4 operationslejre, for nu skal x antal på uddannelse" … Eksempelvis kan jeg sige 
til afdelingssygeplejersken, at nu mangler vi x antal sygeplejersker, så du kan kun sende én på 
uddannelse, selvom du havde et ønske om tre". Så på den måde bliver det afstemt efter... driften 
kommer langt hen ad vejen først. … vi har jo en kerneopgave, som vi skal løse. Men jeg kunne godt 
tænke mig, at det blev mere afbalanceret. 

Det kommer også til udtryk som en begrænsning i, hvad med kan videreuddanne sig indenfor. Flere 
informanter giver udtryk for, at det både fra medarbejdere og fra lederes side bredt anerkendes, at man skal 
kunne argumentere for, at EVU’en vil gøre godt for afdelingens praksis. Hvis ikke man kan se en umiddelbar 
relevans for driften, er EVU ikke en mulighed i dette perspektiv, hvilket ikke udelukker, at der kan være andre 
gode grunde til medarbejderudvikling gennem EVU. Vi ser altså en konflikt mellem udvikling og drift, hvor 
driften i reglen opleves at ’vinde’. Denne problemstilling er også en del af baggrunden for det udbredte ønske 
om flere kurser af kortere varighed. 

Organisatoriske udfordringer, økonomistyring 
Oversygeplejersken B pointerer en problematik, der vedrører, hvordan det økonomiske puljesystem til at søge 
EVU er organiseret: Hun giver udtryk for kun at have to forskellige puljer at søge penge i, hvoraf den ene er 
beregnet til pædagogiske EVU-tiltag, og den anden er blevet forbeholdt ledelsesudvikling. Dette oplever hun 
som et stort problem:  

… jeg tror også, at det er en Region Sjælland-ting … alene den måde, puljesystemet er skruet 
sammen, gør, at man fokuserer på det pædagogiske … der er nogle puljer, en pædagogisk pulje og 
en lederpulje... men der er ingen pulje til det kliniske. Og når man har stramme økonomier, så 
bliver det jo ofte sådan... det jeg gjorde i den afdeling, det var, at vi skulle løfte nogle, og så løfter 
jeg dem jo på det pædagogiske område... velvidende at det måske er noget andet, jeg havde brug 
for... fordi der kan jeg få en gratis uddannelse. Det er jo et signal at sende: vi prioriterer ledelse og 
den pædagogiske retning, men vi prioriterer ikke det kliniske... og så bliver jeg jo styret hen i den 
retning, hvor økonomien flyder til.  

B savner en tredje pulje, der prioriterer det kliniske, så hun ikke føler sig presset til at søge den pædagogiske 
pulje, når hun vurderer, at det er den kliniske opkvalificering, der i realiteten er behov for.  

Manglende klarhed om uddannelsesforløb 
Både medarbejdere og ledere giver udtryk for, at det kan være svært at navigere i og motivere sig til EVU, 
når der mangler klare forventninger til, hvad man skal kunne, og klare forventninger til forløb for EVU. 
Ergoterapeut Marianne eksemplificerer denne pointe:  

...det var måske det svære, at der ikke er en decideret vej: "dét her er, hvad en psykiatrisk 
ergoterapeut laver".  

Dette er givetvis et større problem for de mindre uddannelser. Oversygeplejerske C taler for en strammere 
struktur ift. EVU-forløb: 

I øjeblikket fungerer det på den måde, at man går til MUS-samtaler og man snakker om sine 
karriere og udviklingsdel dér. Der bliver også udbudt kurser og akutmoduler, og så kigger man på, 
hvem der står for tur. Jeg synes, at … når man bliver ansat, så skal man med det samme kigge ind 
i uddannelsesstrukturen, eller hvilke muligheder man signer op til... altså, så man ved, at man skal 
på introduktion, og at det tager så lang tid. Så ved man også, at man efter x antal tid kommer på 
det og det kursus. Så har man hængt både arbejdsgiveren og medarbejderen op på det, og det er 
ikke til diskussion.  
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C taler om at oprette ”tvangskurser, som er spændende” og nævner fx kommunikation, pædagogik og noget 
fagligt. På forhånd fastlagte EVU-forløb kan måske opleves rigidt, men kan måske også løse nogle af de 
problematikker, der er nævnt, både fra et medarbejder- og et lederperspektiv, idet det fjerner det vilkår, at den 
enkelte medarbejder og/eller leder oplever at stå med ansvaret for at fordele EVU og skulle vælge i 
konfliktfyldte og praktiske dilemmaer. Andre ledere bekræfter, at det typisk er de obligatoriske EVU-tiltag, 
der bliver prioriteret, fx pædagogik i tilfælde af at det er et krav for at blive klinisk vejleder eller lign., og at 
det kan ske på bekostning af andre faglige prioriteringer, fx EVU indenfor det kliniske område.  

Tema 3: EVU’s betydning for fastholdelse og rekruttering 
Den kvalitative undersøgelse afdækker følgende temaer ift. EVU’s betydning for fastholdelse og rekruttering, 
der vil blive uddybet i det følgende:  

 
A. Trivsel og fastholdelse 
B. ’Ejerskab’ for arbejdet og anerkendende ledelse 
C. EVU og rekruttering 
D. Tilhørsforhold og godt arbejdsmiljø 
E. Dilemmaer knyttet til EVU og rekruttering/fastholdelse 

 
De kvalitative data bekræfter, at der er en udbredt forståelse af en meget tæt sammenhæng mellem muligheden 
for EVU og rekruttering og fastholdelse af personale. Adskillige af undersøgelsens deltagere giver udtryk for 
dette. Perspektivet synes, ikke overraskende, at stå særligt centralt i et ledelsesperspektiv: Som ledende 
ergoterapeut H klart formulerer det om EVU:  

Det her er et lederperspektiv: Hvordan kan vi som organisation få gavn af den nye viden, de har 
fået, men selvfølgelig også for at fastholde dem. 

Oversygeplejersken C eksemplificerer pointen: 

Det er klart, at det giver fastholdelse. Kan man se man skal på akutuddannelsen om 2 år og får de 
og de muligheder, så tror jeg også, at man bliver der.  

En ledende bioanalytiker, I, understreger vigtigheden af EVU for fastholdelsen – og påpeger samtidig at stå i 
en virkelighed, hvor de praktiske muligheder herfor er begrænsede:  

Det er sjældent de her muligheder [for EVU] kommer, og sidst muligheden kom, havde jeg 10 til 
samtale... og jeg skulle vælge én. De 9, som ikke blev valgt, dem har jeg haft en opfølgende samtale 
med, og de blev faktisk rigtig kede af det... og sagde, at de ikke kunne se deres fremtidsperspektiv 
på afdelingen, fordi de ikke kunne udvikle sig. Og det er rigtig ærgerligt, at når man er 35-40 år og 
har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, at man ikke kan se en udvikling. Så jeg tænker, at det er 
afgørende for vores fastholdelse.  

A. Trivsel og fastholdelse  
Sundhedspersonale ’på gulvet’ bekræfter behovet for at kunne dygtiggøre sig gennem deltagelse i EVU. Flere 
oplever en tæt forbindelse mellem EVU og lysten til at blive et sted, særligt fordi EVU knytter sig til en 
oplevelse af trivsel, her eksemplificeret af sygeplejersken K:  

For mig har det da noget betydning... at jeg ikke kommer til at "gro fast", men at jeg hele tiden kan 
udvikle mig. …  Der er også en gruppe af kollegaer, som er fint tilfredse med, hvor de er, og det 
bliver også accepteret. Men for mig selv, så tror jeg det ville være kedeligt, hvis jeg ikke kunne 
dygtiggøre mig. Så hvis jeg vidste, at der var fuldstændigt lukket, så kunne det godt være, man 
kiggede efter andre steder at arbejde. 
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EVU opleves som tæt forbundet med udviklingsmuligheder og trivsel i den ligefremme betydning 
ikke at ”gro fast” i arbejdet. Denne vækst-metafor går igen blandt flere informanter. Den bidrager til 
at forbinde det at kunne dygtiggøre sig fagligt og opkvalificere sig med en personlig udvikling, der 
ikke bare handler om at være god til sit arbejde, men altså også har betydning på et mere personligt 
plan: Med EVU står man ikke i stampe, ens arbejdsliv er ikke statisk, men dynamisk og i fremadrettet 
udvikling, og EVU bidrager til tilfredshed med arbejdet, muligheder for at udvikle nye færdigheder, 
indgå i bedre tværgående samarbejder samt liv og vitalitet i arbejdslivet (alternativet er, at det bliver 
”kedeligt”). EVU kan således også have en eksistentiel, identitetsdannende betydning: Flere giver 
udtryk for, at de ser deres arbejdsliv i et længere tidsperspektiv, og at det må indebære en form for 
progression i arbejdslivet– en ’trivsel’ i betydningen personlig vækst – faciliteret af EVU. 
Sygeplejersken L formulerer pointen negativt:  

Nu er jeg relativt ny i afdelingen og på sengeafsnit, og det skal jeg lige finde ud af... men også finde 
ud af, hvad jeg kunne tænke mig fremadrettet. (…)  jeg tænker ikke, at jeg skal være 
gulvsygeplejerske de næste 30 år på arbejdsmarkedet.  

Behovet for en løbende uddannelse beror ligeledes på en erkendelse af, at deltagerne ikke ser sig i stand til at 
kunne opretholde deres nuværende funktion grundet karakteren af arbejdet (fx krævende arbejdsstillinger), 
hvor EVU åbner muligheden for at indgå i nye arbejdsopgaver. Dermed anser deltagerne EVU for et væsentlig 
led i at sikre deres fortsatte tilknytning til et arbejdssted. 

B. ’Ejerskab’ for arbejdet og anerkendende ledelse 
Ud over den direkte forbindelse til trivsel forbinder sundhedsprofessionelle EVU-muligheden med forskellige 
relaterede ting, der også har relevans for fastholdelsen, og som indirekte har med trivslen at gøre. Den 
associeres fx med at have et ejerskab til det arbejde, man udfører. Som sygeplejersken K formulerer det:  

 Vi behøves ikke alle have en kandidat…. men jeg tror, at det er en motivation for rigtig mange... 
at man føler en form for ejerskab (forfatteres accentuering), hvis der også bliver givet noget den 
anden vej.  

Anerkendelsen fra ledelsen kan også opleves som et ønske om, at ledelsen tager aktive tiltag til EVU og 
præsenterer dem for personalet. På samme måde efterspørger deltagere, at mulighederne for EVU gøres til et 
tilbagevendende tema i MUS-samtaler, der således fungerer som et rum for en løbende drøftelse af den enkeltes 
ønsker og behov for EVU-uddannelse 

C. EVU og rekruttering 
Muligheden for EVU for medarbejderne opleves ikke kun at bidrage til fastholdelse, men også til rekruttering. 
Oversygeplejersken C udtrykker denne pointe:  

Vi har meget blik for eftervidereuddannelser, opdateringer og opdatering af ens uddannelse, fordi 
det er et væsentligt rekrutteringspunkt. (…) Der ligger en del i fastholdelse, men også i det gode 
ry, man får – altså omtale og omdømme som man får ift. andre afdelinger.... det skal man også 
tænke ind, det må man ikke underkende.... det giver også et ekstra forspring i rekrutteringsdelen.  

C er ikke alene blandt lederne om at give udtryk for, at manglen på arbejdskraft synes at bidrage til at skabe 
en konkurrencelogik, hvor ledelser konkurrerer om at være attraktive for de sundhedsprofessionelle. Det 
handler om at få et ’forspring’ ved at etablere god anseelse. Denne logik kan lokalt fremtræde som en god og 
nødvendig strategi for at håndtere rekrutteringsudfordringer, men den kan selvsagt ikke i sig selv løse det 
basale rekrutteringsproblem, da enhver rekruttering af kvalificeret arbejdskraft vil ske på bekostning af en 
anden arbejdsplads, når der er underskud af kvalificerede medarbejdere.  
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D. Tilhørsforhold og godt arbejdsmiljø 
Informanter giver også udtryk for en tæt forbindelse mellem et arbejdsmiljø med fokus på uddannelse, oplevet 
tilhørsforhold til arbejdspladsen og både rekruttering og fastholdelse. Oversygeplejersken C understreger 
pointen:  

Man skal kigge på, hvordan man gør ens arbejdsplads til et godt uddannelsesmiljø for de ansatte 
– dét er bl.a. hovedopgaven for mig, synes jeg. Det hænger også sammen med trivsel og 
fastholdelse. 

På denne måde knyttes arbejdspladsens tilhørsforhold til, ikke bare et socialt men et fagligt fællesskab, som 
gør uddannelsesfokus relevant. Informanter forbinder også EVU med faglig samhørighed og et fællesskab, de 
kan identificere sig med, herunder et fælles mindset om faglige grundværdier, der typisk sættes af ledelsen, 
men som man som medarbejder kan se sig selv i. Herudover kan muligheden for gensidig faglig sparring og 
generelt en glæde ved arbejdet, herunder ved de udviklingsmuligheder, der tilbydes, opleves som afgørende. 
Det gode arbejdsmiljø indbefatter en faglig kultur, der igen indbefatter en læringskultur.  

E. Dilemmaer knyttet til EVU og rekruttering/fastholdelse 
Presset på ledere for at fastholde medarbejdere med tilbud om EVU kan skabe en oplevelse af at stå i visse 
dilemmaer.  
 
At undvære medarbejdere i driften, mens de uddannes 
Et væsentligt dilemma ifølge flere informanter i ledelsesfunktioner er, at man må undvære vigtige 
medarbejdere, mens de uddannes. Oversygeplejersken B formulerer udfordringen på denne måde:  

... Udfordringen består i, at vi ikke kan undvære dem i driften – dét er sådan set den største 
udfordring, for det økonomiske kan man måske prioritere... der har man et mulighedsrum... det 
er meget svært at have et mulighedsrum, når man kun har de hænder, man har. Nogle gange 
handler det om, at normeringerne, grundet økonomien, kan være begrænset... men det kan også 
være, at man ikke har hænderne. … fordi man har ubesatte stillinger.  

Problematikken kan altså handle om, at manglende økonomiske resurser giver begrænsede normeringer, men 
B oplever de ubesatte stillinger som et større problem, da hun erfarer at få frataget mulighederne helt for at 
prioritere. Man kan stå i den situation, at driften skal køre, og den kræver bemanding, som ikke kan undværes, 
hvorfor EVU ikke er en mulighed. Denne iagttagelse kommer ligeledes til udtryk i flere af 
medarbejderinterviewene, hvor deltagerne peger på, at organiseringen af det daglige arbejde ikke muliggør 
deltagelse i EVU. Selvom nogle afdelinger forsøger at skabe fleksible stillinger, der muliggør deltagelse i 
længerevarende EVU-forløb, har deltagere oplevet, at kolleger måtte nedprioritere uddannelsen for at kunne 
løse driftsopgaver. Dette vilkår giver sig til udtryk som en begrænsning i forhold til længerevarende EVU-
forløb.  
   
Fra et ledelsesperspektiv kan man også miste medarbejdere ved at sende dem på EVU. Samtidig kan deres 
motivation til at blive på arbejdspladsen afhænge af EVU-muligheden: På den ene side tyder meget på, at EVU 
er afgørende for fastholdelse; på den anden side oplever informanterne, at EVU ofte bidrager til, at 
medarbejdere forlader afdelingen. Oversygeplejersken C formulerer dette dilemma således:  

Det er en udfordring, det er det bestemt.... for vi er et udkantsområde i DK (…) og vi har større 
rekrutteringsproblemer. Det er altid pest eller kolera: Skal vi undvære yderligere folk, for at kunne 
sende folk på uddannelse, eller skal vi stoppe uddannelse, så vi kan have så mange som muligt på 
arbejde… så det er hele tiden en balance. 
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Dette problem er selvfølgelig størst på områder, hvor der er store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. De 
nævnte dilemmaer kan tilsyneladende påvirke, i hvor høj grad en leder forsøger at motivere personale til at 
tage EVU.  
 
Ikke et entydigt problem 
Vores data giver ikke belæg for at påstå, at alle informanter oplever dilemmaet mellem medarbejderudvikling 
og fastholdelse via EVU som et graverende og komplet uhåndterligt problem: Flere både ledere og 
medarbejdere giver omvendt udtryk for, at der i praksis, eller i et bredere og mere langsigtet perspektiv, ikke 
behøver at være nogen reel modsætning mellem de to. Man kan anerkende dilemmaet på den korte bane, men 
samtidig opleve at håndtere udfordringen hensigtsmæssigt på den lange bane. Oversygeplejersken B 
eksemplificerer udfordringen og pointerer, at man ikke kun mister efteruddannet personale i en afdeling; man 
aftager også opkvalificeret personale fra andre afdelinger: 

Vi oplever det på mange forskellige niveauer... så har vi uddannet en intensivsygeplejerske, og så 
smutter hun, så har vi "brugt penge" på det... jeg ser sådan på det, at vi jo også snupper nogle …  
Jeg ser det ikke som et problem. 

Oversygeplejersken C, der ellers taler om problemet som at skulle vælge mellem ”pest eller kolera”, når man 
tilbyder medarbejdere EVU, modererer og uddyber på lignende vis sin holdning til emnet ved at 
kontekstualisere det i et bredere perspektiv:  

Men hvis vi stopper alt uddannelse, så har vi også skudt os selv i foden - for så har vi heller ikke 
mulighed for at rekruttere. Så vi er nødt til at køre uddannelsesdelen benhårdt og så "mangle lidt 
her og der"... og hyre mere vikararbejde og overarbejde. Det er en kæmpe udfordring at få driftet 
og planlagt det her, så det ikke er totalt gennemhullet. (…) men det er jo den risici, man tager, og 
det er jo gamet som arbejdsgiver – sådan er det bare. Hvis man ikke gør det, så har man slet ikke 
mulighed for at rekruttere eller fastholde. 

Rekruttering, fastholdelse og drift opleves at afhænge af kvalificeret arbejdskraft, der i det bredere perspektiv 
forudsætter veluddannede sundhedsprofessionelle, som trives. Så på trods af de uundgåelige dilemmaer i en 
situation med manglende arbejdskraft opleves det som den mest gangbare løsning at satse stærkt på uddannelse 
– at ”køre uddannelsesdelen benhårdt”.  Både C og H taler om at finde en balance i prioriteringerne og for at 
sætte tingene i et større perspektiv i håndteringen af risikoen for at uddanne medarbejdere, der måske som 
konsekvens forlader afdelingen, fordi de ikke trives pga. manglende udviklingsmuligheder. H:  

Jeg kan sagtens se det med at blive overkvalificeret og tænke, at man ikke passer ind i sin rolle og 
derfor finder noget... og det er selvfølgelig en chance, man må tage. Men jeg tænker også, at det 
er vigtigt at udvikle folk... for ellers bliver de heller ikke - så det er en balance. 

Også et spørgsmål om lønvilkår 
Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken i relation til EVU opleves også at handle om lønvilkår. H 
fortsætter:  

Jeg ser det ikke i lederjob, men mere når de specialiserer sig i genetik eller molekylærbiologi... hvor 
de bliver rigtig interesseret i det - og så hopper de måske hen i det private, hvilke jeg konkurrerer 
med lønningsmæssigt. Der kan de sagtens hoppe ud, og det ser vi også ved de leverandører vi 
har... de kan også trække vores specialister, for hun er sindssygt dygtigt til deres udstyr... men hvis 
jeg ikke giver hende lov, så bliver hun her heller ikke - så det er hele tiden at opveje det. 

H pointerer i forlængelse heraf, at flere af de medarbejdere, der forlader afdelingen, kommer tilbage igen 
senere, fordi de i sundhedsvæsnet kan få en patientkontakt og et ’menneskeligt aspekt’ i arbejdet, som private 
virksomheder ikke kan tilbyde. 
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