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Refleksioner over mit projektorienterede forløb hos Videnscenter for 

Sundhedsfremme UC Syd. 

Af Trine Engelbrecht 

 

Jeg har som kandidatstuderende i klinisk sygepleje ved Syddansk Universitet været i et 

projektorienteret forløb hos Videnscenter for Sundhedsfremme i en 7 ugers periode i 

2019. Forløbet var en del af 3. semester på kandidatuddannelsen og formålet med 

forløbet var, at jeg ville få mulighed for at afprøve mine nyerhvervede akademiske 

kompetencer indenfor jobfunktioner som uddannelsen sigter mod. I foråret 2019 

henvendte jeg mig til Videnscenterchef Børge Koch, idet jeg på forhånd kendte til 

Videnscentrets arbejde med udvikling, forskning og undervisning, hvilket gjorde at jeg 

kunne se et godt match mellem deres arbejdsområder og mine interesseområder 

indenfor udvikling og forskning. Vi lavede en kontrakt og afholdte et møde med 

sygeplejeforsker Vinie Levisen, som blev min vejleder i forløbet. Jeg følte mig meget 

privilegeret i forhold til valg af arbejdsområde i perioden, idet jeg næsten 100 % fik frie 

hænder til at vælge.  

Vinie Levisen havde et stort ønske om at få undersøgt den videnskabelige evidens om 

sundhedsfremmende kommunikation med mænd under forskningsprojektet ”Mænds 

sundhed”, idet erfaring fra praksis er, at mænd skal tales med på en anden måde end 

kvinder for, at manden føler sig, set, hørt og mødt samt anerkendt som menneske, hvilket 

der også er undersøgelser, som peger på. Jeg valgte at gennemføre et systematisk 

litteraturreview, idet sundhedsfremmende kommunikation med mænd er meget 

vedkommende i mit sygeplejefaglige arbejde med karkirurgiske patienter. Jeg traf 

ligeledes valget, idet jeg havde en forventning om, at jeg ville udvikle min viden, mine 

færdigheder og kompetencer indenfor litteratursøgning, hvilket jeg kan bruge under 

skrivning af speciale og ligeledes i mit fremtidige virke. Jeg fik ydermere mange andre 

erfaringer med mig i forløbet, idet jeg samtidigt har deltaget i flere af Videnscentrets 

aktiviteter herunder projekt- og uddannelsesforløb og selvstændigt varetaget 

undervisning af konsultationssygeplejersker på eftervidereuddannelse, hvilket var meget 

lærerigt.  



Jeg har været utroligt glad for at være tilknyttet Videnscenter for Sundhedsfremme og 

blev en stor del af det faglige læringsmiljø i Videnscentret. Jeg er mine kolleger dybt 

taknemmelige for deres måde at møde mig på og inddrage mig i deres arbejdsopgaver 

ved at være lyttende og åbne overfor mine refleksioner. Vinie Levisen har støttet mig i 

arbejdet med at gennemføre litteraturreviewet om sundhedsfremmende kommunikation 

med mænd, når jeg havde behov for det. Mine kolleger har inspireret mig til at arbejde 

videre med litteratursøgning, forskningsprojekter og undervisningsopgaver i fremtiden. 

Tak   

Den 20. januar 2020.    

Trine Engelbrecht, Cand. cur. studerende, SDU.  

Mail: pelt@stofanet.dk 

 

 

 

 

 

 


