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Problemformulering

Hvordan oplever sygeplejestuderende anno 

2018 anvendeligheden og relevansen af 

sygeplejeteori i det kliniske arbejde?
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Begrebsafklaring
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Begrebsafklaring… åh nej!!!

Sygeplejeteorier er teorier, der beskriver hele eller dele af sygeplejens virkelighed (Kirkevold, 1996)
og har således et specifikt sygeplejefagligt fokus (Smith & Parker, 2015). Samtidig er sygeplejefaglig
praksis både kilde til udviklingen af og målet for sygeplejeteori (Smith & Parker, 2015).
Sygeplejeteori skal øge forståelsen for, hvad sygepleje er og forenkle den del af virkeligheden, der er
relevant for og knyttet til sygeplejen (Kirkevold, 2012). Derudover skal sygeplejeteori fremhæve og
systematisere de aspekter af virkeligheden, som sygeplejersker bør være opmærksomme på og have
forståelse for (Kirkevold, 2012). Desuden skal sygeplejeteori beskrive og forklare fænomenet
sygepleje og andre fænomener, som er relevante for forståelsen af faget sygepleje. Slutteligt skal
sygeplejeteori beskrive, hvad sygepleje er og bør være samt forklare, hvordan sygepleje adskiller sig
fra andre fagområder (Kirkevold, 2012; Hoeck & Winther, 2012). Hermed betragtes begrebet
sygeplejeteori som et overordnet begreb, der dækker både de meget abstrakte, filosofiske og
normative sygeplejeteorier samt de mere konkrete modeller og begrebsmæssige strukturer
(Kirkevold, 2012).



Hvad gjorde 
jeg?
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Fund
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Hovedtemaer

Udfordringer i arbejdet med sygeplejeteori

Udvikling af faglighed gennem sygeplejeteori

Et teoretisk afsæt i det kliniske arbejde

Et refleksivt rum som katalysator for en ny forståelse for sygeplejeteori i det 

kliniske arbejde



Udfordringer i 
arbejdet med 
sygeplejeteori
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Vanskeligt at sætte ord på, hvad 

sygeplejeteori er for noget

”Ja, sygeplejeteori det øhm… 

(længere tænkepause) jeg vil sige, 

at sygeplejeteori er noget 

skriftligt, noget der er skrevet 

ned, som er en beskrivelse af eller 

en definition af noget.” (I5). 

Uoverskueligt mange 

sygeplejeteorier blandes sammen 

med anden teori: 

”Første teoretiker som jeg sådan 
rigtig kan huske, det er Florence 

Nightingale. Så er der Dorothea 
Orem i forhold til egenomsorg og 
der er også noget Katie Ericsson og 

Janice Morse, og så er der 
Martinsen. Så havde vi Hummelvoll i 
forhold til noget psykiatri og nogle, 

der hedder Eide og Eide. Og så er der 
selvfølgelig Freud og Piaget. Så har 
vi haft noget Chinn & Kramer i 

forhold til kundskabsformer…” (I5)

”Vi er jo blevet præsenteret for rigtig 
mange (sygeplejeteorier), synes jeg. 
Jeg synes faktisk, at der er vildt 

mange. Men det er jo også lige med 
at kunne huske dem… Og så er der 

nogle (sygeplejeteorier), som man 
bruger mere end andre” (I2).



Udfordringer i 
arbejdet med 
sygeplejeteori 
- fortsat

November 2018

• ”Jeg har altid sådan tænkt lidt, når jeg haft sygeplejefaget i skolen, at det 

(pensum om sygeplejeteori) ikke var noget, som man sådan behøvede at 

nærlæse. Det kunne man godt nøjes med at skimme, fordi det var ikke lige 

så vigtig som anatomien og fysiologien.” (I1)

Sygeplejeteori nedprioriteres: 

• ”der var sådan lidt en konsensus blandt studerende om, at 

sygeplejeteoritimernes indhold var noget, som man lærte sådan lidt hen 

ad vejen. Det behøvede man måske ikke at dukke op til nødvendigvis. Altså 

sådan noget med relationer og sådan noget… Det lærer man jo bare. Det 

var nok holdningen (blandt de studerende). Så det var vigtigere at dukke 

op til anatomi og fysiologi og lære om, hvordan fungerer hjertet.” (I3)

Dette synspunkt var gennemgående hos flere studerende: 



Et teoretisk 
afsæt i det 
kliniske 
arbejde
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Sygeplejeteori bliver beskrevet som en ”øjenåbner”, 

der kan hjælpe den studerende med at navigere i det 

kliniske arbejde

Et fælles sprog: ”sygeplejeteorier giver et sprog, der 

kan være med til at udfolde kliniske problemstillinger”

(I3)

Sygeplejeteorier bliver ofte anvendt ubevidst: ”Og det 

(at anvende sygeplejeteori) er nok noget igen, som jeg 

gør ubevidst, for det er ikke noget, jeg sådan tænker, 
at nu går jeg det igennem sådan slavisk. Det er nok 

mere sådan ubevidst, at jeg bruger det.” (I1)



Udvikling af 
faglighed 
gennem 
sygeplejeteori
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Katalysator: ”Refleksioner over sygeplejeteori sætter 

noget i gang hos mig” (I3)

Udvikling af et fælles sprog: ”…man kan bruge 

sygeplejeteorierne til at snakke samme sprog” (I2)

Stolthed over faget: ”Man kan godt blive lidt stolt af sit 

fag. At man har noget at have argumenterne i” (I2)



Et refleksivt rum som katalysator for en ny 
forståelse for sygeplejeteori i det kliniske arbejde
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”Ja, sygeplejeteori det øhm… 

(længere tænkepause) jeg vil 

sige, at sygeplejeteori er noget 

skriftligt, noget der er skrevet 

ned, som er en beskrivelse af 

eller en definition af noget.” (I5). 

”Så jeg synes faktisk, at det har 

været lærerigt og berigende for 

mig (at deltage i interviewet), 

fordi det har sat nogle tanker i 

gang hos mig. For jeg har ikke 

sådan rigtig tænkt så meget over 

sygeplejeteori i praksis, hvordan 

jeg selv har anvendt det. Specielt 

måske det der med, hvordan det 

er med til at støtte op omkring 

min sygeplejefaglige identitet. 

Det har jeg ikke tænkt så meget 

over før. Det vil jeg måske gøre 

noget mere af nu” (I5). 

Ny erkendelse



Den svære 
konklusion!
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Vanskeligt for sygeplejestuderende at identificere 

anvendeligheden og relevansen af sygeplejeteorier (særligt 
teorierne på et højt  abstraktionsniveau)

På trods heraf oplever de studerende, at sygeplejeteori kan 

fungere som et relevant teoretisk afsæt i det kliniske arbejde

Det refleksive rum (interviewsituationen) gør de studerende 

opmærksomme på sygeplejeteori som en betydningsfuld 
faktor i udviklingen af en sygeplejefaglig identitet

Det refleksive rum udvider de studerendes perspektiv på 

anvendeligheden og relevansen af sygeplejeteori i det 
kliniske arbejde



Er det 
overhovedet 
interessant?



Og hvad så…
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Det refleksive 
rum…
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Blogs!

• Skriftlige refleksion – ikke som en 
erstatning for den mundtlige refleksion, 
men som et supplement. 

• Helt konkret: 

o En studerende kan komme med et 
oplæg. Inddragelse af relevant 
teori. 

• Flere studerende, kliniske vejledere, 
undervisere kan deltage

• En dynamisk refleksion, som kan finde 
sted på mere fordelagtige tidspunkter. 
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Tak for opmærksomheden
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