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Introduktion: Transitionen fra at være medicinstuderende til at fungere som nyuddannet læge er beskrevet 

som udfordrende. Resultaterne fra vores tidligere etnografiske feltstudie på Aalborg Universitetshospital 

viser, at nyuddannede KBU-læger er udfordrede af en overvældende følelse af ansvar, manglende kendskab 

til lokal knowhow, et komplekst forhold til samarbejdspartnerne og udfordringer med at prioritere i 

arbejdsopgaver. Denne viden rejser spørgsmålet: Hvad kan vi som hospitalsorganisation gøre for at afhjælpe 

dette? 

Materiale & metode: Udfordringerne er komplekse og involverer mange interessenter. Vi valgte derfor 

Cultural Historical Activity Theory (CHAT) som teoretisk linse og designede en Change Laboratory 

intervention (CL), hvor formålet var at nytænke eksisterende arbejdsgange og udvikle løsninger i et 

samarbejde mellem involverede læger og forskerteamet. Vi planlagde og afholdt 5 sessioner à 45 minutter, 

med deltagelse af KBU-læger, UKYL’er og UAO’er på tværs af otte medicinske afdelinger (gennemsnitligt 19 

deltagende læger). 

Resultater: Gennem sessionerne lykkedes det at udarbejde forskellige konkrete initiativer til at mindske flere 

af de udfordringer, KBU-lægerne møder. Heriblandt et nyt fælles introduktionsprogram for alle KBU-læger, 

et månedligt forvagts-forum, faste time-outs i vagten og bedre oplæring af de tilstedeværende bagvagter, 

som har vist sig at have en afgørende betydning for KBU-lægernes trivsel i vagten.  

Diskussion: CL-metoden tilbyder en unik mulighed for, at de involverede parter selv er med til dels at 

udfordre og nytænke deres eksisterende arbejdspraksis – og dels at samarbejde om udvikling af konkrete 

løsninger på udfordringerne. Metoden giver detaljeret indsigt, medfører stort engagement og en følelse af 

ejerskab, som ikke bør underkendes i implementeringen af nye tiltag. 
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