
SAMARBEIDSPROSJEKT

-KLINISK LÆRINGSMILJØ I SYKEHJEM-

fase 1 og fase 2

v/prosjektleder Trine Lise Hoff

Pia Frandsen



BAKGRUNN

• Læringsmiljøundersøkelse 

v/ St. Hansåsen sykehjem i 2001 (Karin 
Berntsen)

• Kompetansekartlegging (Kristin Helleberg)

• Brukerundersøkelse i 2006 (Mette 
Karoliussen)

• Søkte og fikk tildelt samarbeidsmidler i 
2007 til nytt læringsmiljøprosjekt



KLINISK LÆRINGSMILJØ I SYKEHJEM

-refleksjon som metode-

”Refleksjon i en læringssammenheng er en 

felles betegnelse for intellektuelle og 

følelsesmessige aktiviteter som individer 

engasjerer seg i for å utforske sine 

erfaringer, slik at de fører til ny forståelse 

og innsikt”.
Bjerknes og Bjørk, 1994



Mål for prosjektet

1. Forbedre læringsmiljø for ansatte og 

studenter

2. Øke faglig engasjement

3. Øke rekruttering av fagutdannede 

ansatte

Gjennom refleksjon som metode sette studenter og ansatte i 

stand til å stille relevante spørsmål, danne hypoteser og utforske 

ny kunnskap.



FASE 1

• 23. januar – 27. desember 2008

• To langtids pleieavdelinger deltok

• Avdelingsvis refleksjonssamling hver 14. dag (1 time)

• Ikke statiske grupper (studenter, avd.leder)

• Temavalg

• Veileder: Førstelektor Karin Berntsen / prosjektleder

• Fagsamlinger for prosjektleder og avd. ledere

• Bøker og fagartikler gjort tilgjengelig



Fokusgruppeintervju

Opplevelse av refleksjon som:

• Nyttig redskap

• Opplevelse av endring i utøvelse av pleie og omsorg

• ”Kakling” i korridor nedtonet

• Økt trygghet i personalgruppa; tid til å tenke, tid til å dele, tid til 
bekreftelse

• ”Refleksjon gir ikke nødvendigvis svar men tanker om muligheter”

Så at:

• Mer strukturerte rapporter

• Flest praktisk/systemiske tema i starten, etter hvert etiske dilemma

• Tiltaksplaner: Økt antall kartlegginger og tiltak. Hyppigere oppdatert

• Leders rolle helt avgjørende



FASE 2

• Mai 2010 – juni 2011

• Videreført etter modell av fase 1

• En av avdelingsgruppene fortsatte 

(Veileder: prosjektleder + avdelingsleder)

• Ledergruppen ved sykehjemmet inkl. 

virksomhetsleder (Veileder: Førstelektor 

Karin Berntsen)

• Fagsamlinger separat



Måloppnåelse

• Langtidsperspektiv

• Svært positiv muntlig tilbakemelding i 

gruppene etter refleksjonssamlinger

• Studentrepresentasjon dårlig i fase 2

• Økt forståelse etter fagsamlinger

• Spørreskjema



For spørsmål og bestilling av sluttrapporter, kontakt prosjektleder.

trine.lise.hoff@porsgrunn.kommune.no

Prosjektansvarlig Kari Oland, virksomhetsleder St. Hansåsen sykehjem

Prosjektleder Trine Lise A. Hoff, St. Hansåsen sykehjem

Prosjektets veileder Karin Berntsen, førstelektor HIT

Kontaktpersoner Kristin Johansson (fase 1), Vidar Lager (fase 1) og Mari Kristine 
Holmer Pisani (fase 2)

Kontaktperson USH Marit Skraastad, prosjektleder USH


