F
Feed
dbac
ck – intterk
kolle
egial
læ
ærin
ng styrk
s
ker pattientt- og
g
me
edar
rbejdersikk
kerh
hed
egial læring handler om
m at skabe en kultur, der indebæ
ærer, at alle
e som en
Feedback - interkolle
naturlig de
el af deres arbejde me
ed nysgerri ghed og re
espekt for hinanden,
h
u
udforsker hv
verdagens
store som små klinisk
ke handling
ger og situa
ationer. Må
ålet er at sk
kabe en lærringskultur,, der
skaber væ
ærdi for patiienterne. Sidegevinste
en er, at de
et gavner fa
aglighed, sttyrker relattioner,
skaber lærring og bed
dre brug af hinandens ressourcerr og giver et
e fundame nt for nye ideer og
fælles udv
vikling.
På Regions
shospitalet Randers fa
andt Opera tion og Inte
ensiv, at læ
æringspoten
ntialet på tv
værs af
læger, syg
geplejersker og andre faggruppe r var enorm
mt. Rikke Mossin,
M
udv
viklingssyge
eplejerske, Pia Larsen, frontløberr i projekte
et og Tina Prip
P
Jørgens
sen, som err arbejdsmiljørepræsenttant fortalte
e, hvordan de arbejde
er med projjektet – og om de erfa
aringer, de gerne vil
dele med a
andre.

Sådan ha
ar vi gjort
På Operatiion og Intensiv var de
et vanskelig
gt at holde fast i læring i dagligda
agen – alle
e fik derfor
som opgav
ve fra ledelsen, at dett skulle styrrkes. Man enedes
e
om nogle spille
eregler:
Nysgerrigh
hed, åbenhed og respekt skal væ
ære drivkraften og lærring skal sk
ke på tværs
s af
faggrupper. Det er ett bevidst va
alg, at der ikke er fastte modellerr, da der sk
kal være pla
ads til
variation, så det give
er mening for
f den enk
kelte. Der er ikke kun én måde att arbejde med
m
interkolleg
gial læring på
p - der er mange.
"Vi rokker ved billede
et af, at vi er
e i ro. Vi v
vil en læring
gsmæssig bevægelse.
b
. Vi vil have
e en
kultur, derr bygger på
å tillid, tryghed, men o
også mod til
t at udford
dre hinande
en. Og så skal
indsatsen gavne patienterne, og
g den skal g
gavne fælle
esskabet og
g arbejdsm
miljøet", sige
er de tre
oplægsholdere.
En del af p
projektet gå
år ud på at turde give
e og kunne modtage fe
eedback. Frrontløbere og
ambassadører har hjulpet på ve
ej - det harr været nød
dvendigt, fo
or at det ikk
ke går i stå
å.
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Afdelingen
n har før arbejdet med
d feedback – men mes
st i forhold til nyansattte. Nu gælder det
alle.
Nogle ekse
empler på, hvor det har givet forrbedringer::








vering mellem anæste
esi og opvågning.
Pattientoverlev
Strress forebyg
ggelse og ulykkesfore
u
ebyggelse.
I op
pvågningen
n tager vi en
e runde, n år dagen er omme. Det har højn
net kvaliteten i
forh
hold til aku
ut dårlige bø
ørn, at vi h
har ændret arbejdsgan
ngene.
Vi h
har øvet os
s i at reduce
ere, hvor h
højt vi taler. Har du lag
gt mærke ttil, at du taler højt….
Dett, at vi er begyndt
b
at tale
t
samme
en og være
e nysgerrige
e på hinand
dens praksis, har
me
edført, at vi får fokus på
p bedre ov
verleveringer.
Hvo
ordan vi ka
an hjælpe hinanden,
h
n
når man er usikker på nye opgav
ver, f.eks.
smertedæknin
ng.
de patiente
nfliktsituationer med selvskaden
s
er er nedbragt via fæl les fokus.
Kon

Afdelingen
n havde 6 subkulturer
s
, da arbejd et startede
e, nu har de
e fået styrk
ket fællessk
kabet, og
alle i afdelingen er op
pmærksomme på at sspille hinand
den gode og
o være nyssgerrige, men
m
at det
også er OK
K at sige: "Det
"
skubbe
er vi lige till en anden dag!"
ægsholdere
e mener ikk
ke, at de err eksperterr, men at affdelingen h
har fundet sin
s egen
De tre oplæ
vej, og at flere og fle
ere tager ku
ulturen til ssig som en del af dagliigdagen. De
er er 6 afsn
nit med 23 frontløbe
ere i hver, som mødes
s jævnligt o
og drøfter, hvad man kan arbejd
de med. Fro
ontløberne
skal holde gryden i kog
k
i afsnittene og age
ere rollemodeller. De skaber
s
løbe
ende fokus på det,
der fungerrer godt i afdelingen.
kationen sk
kal trænes, og det er d
de små skridt, der ryk
kker. Opgav
ven går ud på at øve
Kommunik
sig i at lav
ve interkolle
egial læring
g såvel på e
et organiseret og aftalt niveau so
om på mikrroniveau –
det kan væ
ære et spørrgsmål: "Vil du hjælpe
e mig med at blive bed
dre?" Ellerr en bekymring der
deles: "Jeg
g øver mig i at give fe
eedback – d
det kan væ
ære, jeg får sagt det på
å en akavett måde".
Feedback og interkollegial lærin
ng er egent lig det sam
mme. Interk
kollegial lærring opfatte
es dog ofte
e
mere posittivt. Operattion og Inte
ensiv forsøg
ger at gøre
e det til et fælles
f
anlig
ggende, at alle
a er
optaget aff: "Hvordan
n kan vi arb
bejde med iinterkollegial læring på min arbe
ejdsplads"?

Rikke Mossiin, udviklingss
sygeplejerske,, Pia Larsen,
sygeplejerske og frontløb
ber samt Tina Prip Jørgense
en,
ant og frontløb
ber
sygeplejerske, arbejdsmiiljørepræsenta
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