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Model for Kontinuerlig Faglig Udvikling 

Professionalisme er både en måde at tænke på og en forpligtelse til handling. For at få 

den kvalitet ind I anæstesispecialet, som er nødvendig i det 21. århundrede, må 

uddannelsen af anæstesisygeplejersken indeholde viden, færdigheder og holdninger, 

som er nødvendige for at opnå tilstrækkelige kompetencer indenfor det kliniske område. 

I et sundhedsvæsen i stadig forandring skal anæstesisygeplejersken forpligte sig til 

livslang læring og udvikling. De efterfølgende anbefalinger skal tjene som en guide til at 

etablere formel eller uformel løbende faglig udvikling for den enkelte og/eller den 

nationale faglige organisation. En beskrivelse af de professionelle roller er en del af 

dette dokument. CPD- aktiviteter bør sammenholdes med IFNA’s ”Standards of 

Education, Practice, Monitoring and Code of Ethics” 1 

 

Definition af Kontinuerlig Faglig Udvikling 
Løbende faglig udvikling (CPD) defineres som en forpligtelse til en struktureret øgning 

af viden og udvikling af praksis som gælder både den personlige og den professionelle 

kompetence. Det er en forpligtelse til at holde sig opdateret vidensmæssigt og 

kontinuerligt søge forbedring af praktiske færdigheder gennem hele personens 

arbejdsliv. CPD bør være engagerende, informativ og fremadrettet og må omfatte 

evidensbaseret praksis. CPD er nøglen til optimering af de professionelle kompetencer. 

Kontinuerlig Professionel Udvikling i sundhedsvæsenet 

Det eneste sikre i sundhedsvæsenet er, at behovet for at øge mængden af ydelser vil 

fortsætte. I dag er læring et grundkrav i mange virksomheder og på mange 

arbejdspladser. Vigtigheden af dette vil stige yderligere i fremtiden2. CPD for 

sundhedsprofessionelle er et vigtigt strategisk instrument for at forbedre sundheden. 

For at imødekomme de nuværende krav og udfordringer, der ligger i den bestandigt 

ekspanderende teknologi, pleje og behandling, er det en del af den 

sundhedsprofessionelle ansvar at deltage i livslang læring (LLL). 

IFNA definerer CPD som en måde at opretholde gode standarder for plejen, forbedre et 

lands sundhed samt at rekruttere, motivere og fastholde et højt kvalificeret personale3.  

IFNA og Kontinuerlige Professionel Udvikling 

IFNA’s holdning er, at anæstesisygeplejersken er forpligtet til at yde pleje af høj kvalitet 

til befolkningen. Derfor støtter IFNA kontinuerlig professionel udvikling som en del af 

den livslange læring efter endt uddannelse i anæstesiologisk sygepleje. CPD består af 

en hvilken som helst uddannelsesaktivitet, som hjælper til at opretholde, udvikle eller 

øge viden, problemløsning, tekniske færdigheder eller professionel fremtræden med det 
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mål, at anæstesisygeplejersken kan udføre sit arbejde baseret på tilgængelig evidens 

og ajourført viden. CPD inkluderer formelle aktiviteter som kurser, konferencer, 

workshops og aktiviteter som man selv arrangerer; eks. udvekslingspraktikker eller 

læsning af faglitteratur. 

Resultater af Kontinuerlig Faglig Udvikling 

CPD fremmer og forstærker ændringer i viden, praksis og færdigheder. Med hensyn til 

at måle effekten af CPD strategier: 

“kan undervisning alene eller i kombination med andre tiltag forbedre den professionelle praksis 

og de sundhedsmæssige gevinster for patienterne. Effekterne er sandsynligvis små og 

sammenlignelige med andre typer af løbende medicinsk uddannelse som f.eks. audit, feedback 

eller studiebesøg. Strategier for at øge fremmødet ved uddannelsesaktiviteter, som det at 

anvende forskellige interaktive og didaktiske metoder og fokusere på seriøse resultater, kan 

øge udbyttet af uddannelsesaktiviteterne. Uddannelsesaktiviteter alene er sandsynligvis ikke 

effektiv i forhold til at ændre kompleks adfærd”4,5 (egen oversættelse, DS & JV) 
 

IFNA anbefaler at udforme CPD-aktiviteter, som opfylder professionelles specielle 

behov og at anvende mange forskellige læringsmetoder - i særdeleshed de interaktive. 

For flere detaljer, se begrebsrammen side 5. 

Karakteristika ved Kontinuerlig Professionel Udvikling (CPD) 

På mange måder er løbende professionel udvikling det samme som livslang læring, og 

består af: 

• Formel undervisning: kurser, workshops, seminarer osv. Denne type uddannelse 

kan være krævet af den faglige organisation for at bibeholde sine kvalifikationer 

(certificering og recertificering) 

• Informel læring: Anæstesisygeplejersken erhverver sig holdninger, viden, 

færdigheder og værdier opnået i det daglige samarbejde med kolleger, 

ressourcer på arbejdspladsen samt påvirkning fra det omgivende miljø   
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Foreslåede elementer i Kontinuerlig Professionel Udvikling 

1. Behovsafdækning for eksempel via begrebsrammen for anæstesiologisk 

sygeplejepraksis (se s:5) 

2. Formål / mål for uddannelsestilbuddene  

3. Læringsmålene i det konkrete uddannelsestilbud 

4. Undervisningsmetoder 

5. Lærerkræfter 

6. Uddannelsesbevis 

7. Evaluering 

 

Indhold og uddannelsestilbud I Kontinuerlig Professionel Udvikling 

(CPD) 

Indholdet af uddannelsestilbuddet skal være relevant for anæstesiologisk sygepleje, 

enten uddannelse, administration, forskning eller klinisk praksis. Det bør give viden, 

færdigheder og kompetencer udover niveauet for specialuddannelsen i anæstesiologisk 

sygepleje.  

Man bør huske at en ændring i præstationen også afhænger af genopfriskning, 

genlæring eller tilpasning af grundlæggende kompetencer til nye praktiksteder eller 

situationer. 

Eksempler på undervisningsudbud i kontinuerlig professionel udvikling: 

1. Formelle uddannelsestilbud: Et planlagt uddannelsestilbud, som er tilrettelagt 
med et fælles emne og et overordnet formål 

2. Institutionstilrettelagt uddannelse: Løbende uddannelsesaktivitet, som 
arbejdsgiveren udbyder med det formål at hjælpe anæstesisygeplejersken til at 
opnå, opretholde eller øge sin kompetence i anæstesispecialet. 

3. Selvstudium: Læring fra online / tilsendt materiale. 
4. Forskning i anæstesirelaterede emner: Videnskabelig undersøgelse som har 

betydning for anæstesiuddannelse eller klinisk praksis. 
5. Simulation 
6. Kurser udbudt af f.eks. universiteter eller professionshøjskoler. Kurserne skal 

være relevante for anæstesipraksis eller nødvendige for avancement. 
7. Publicering af original forskning 
8. Introduktion af nyt i praksis: En ny anæstesierfaring eller teknik, som ikke var en 

del af specialuddannelsen 
 



Begrebsramme for anæstesiologisk sygeplejepraksis  

Professionelle kompetencer og/eller roller er nødvendige for at kunne fokusere en 

uddannelsesaktivitet og tilpasse det med specifikt indhold og tilrettelæggelse af 

undervisningen IFNA opfatter ”The CanMEDS Role model” 6 som begrebsrammen bag 

Standards of Education, Practice, Monitoring and Code of Ethics. 

 

Reference1 

Begrebsrammer repræsenterer måder at tænke om et problem eller en undersøgelse, 

men kan også være en måde til at fremstille hvorledes komplekse begreber hænger 

sammen. De kan stamme fra teorier. For at beskrive anæstesisygeplejerskens 

forskellige roller og ansvarsområder har IFNA vedtaget og tilpasset den velkendte 

CanMEDS begrebsramme for kompetencer. CanMEDS begrebsramme for 

kompetencer blev oprindelig udviklet af The Royal College of Physicians and Surgeons 

of Canada i 1996 med det formål at beskrive speciallægers kerneområder indenfor 

viden, færdigheder og evner. CanMEDS identificerer og beskriver en kompetent læges 

7 forskellige roller, som tilsammen vil føre til optimal sundhed og resultater indenfor 

sundhedsydelserne. 

                                                      
1 Adapted from the CanMEDS Physician Competency Diagram with permission of the Royal College of 

Physicians and Surgeons of Canada.  Copyright © 2009. 
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 Anæstesisygeplejerskens 7 roller er: Ekspert (central rolle), Kommunikator, 

Samarbejder, Leder, Sundhedsfremmer, Lærd og Professionel. 

CanMEDS modellen er blevet overtaget mange steder i verden indenfor 

lægevidenskaben og indenfor andre sundhedsprofessioner. 
 

 

Definition af roller  
Med tilladelse fra Royal College har IFNA bearbejdet CanMEDS begrebsramme for 

lægers kompetencer, så den er tilpasset anæstesisygeplejersker7 (se desuden 

appendiks) 
 

Anæstesisygeplejersken som ekspert  

Definition: Som anæstesieksperter integrerer anæstesisygeplejersker alle CanMEDS 

roller, anvender viden om medicin og sygepleje, kliniske færdigheder og professionelle 

holdninger i deres udførelse af patientcentreret pleje. Anæstesisygeplejersken som 

ekspert er den mest centrale af anæstesisygeplejerskens roller. 
 

Kommunikator 

Definition: Som kommunikatorer fremmer anæstesisygeplejersker effektivt 

sygeplejerske-patientrelationen og den dynamiske udveksling af information, der sker 

før, under og efter anæstesi.  
 

Samarbejder  

Definition: Som samarbejdspartner arbejder anæstesisygeplejersker effektivt i 

sundhedsteamet for at opnå optimal patientpleje. 
 

 Leder 

Definition: Som ledere er anæstesisygeplejersker en integreret del af 

sundhedsorganisationen, hvor de tager beslutninger om brug af ressourcer og bidrager 

til et effektivt sundhedsvæsen. 
 

Sundhedsfremmer 

Definition: Som sundhedsfremmere bruger anæstesisygeplejersker deres ekspertise og 

indflydelse ansvarligt til at fremme sundhed og velbefindende hos de enkelte patienter, 

grupper og hele befolkninger 
 

Lærd 

Definition: Som lærd udviser anæstesisygeplejersker en livslang forpligtelse til 

reflekterende læring i såvel etablering som udbredelse, anvendelse og oversættelse af 

den bedst tilgængelige evidens i forhold til sygeplejerskers viden. 
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Professionel 

Definition: Som professionelle er anæstesisygeplejersker forpligtet til at fremme de 

enkelte patienters sundhed og velbefindende gennem en etisk praksis, professionelle 

vedtægter og høje personlige standarder for adfærd. 
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Ordliste 

Kompetencer: Viden, færdigheder og evner som er nødvendige for at udøve sikker 

anæstesisygepleje på det forventede kompetenceniveau.  

Kontinuerlig kompetenceudvikling: fortsat udvikling af den professionelle 

anæstesisygepleje afhænger af kompetenceniveauet som er baseret på viden, 

færdigheder og evner. Denne tilpasses forventede resultater ud fra de definerede 

uddannelses- praksis- og etiske standarder. 

Indhold: det konkrete emne eller information om en uddannelsesaktivitet, som relaterer 

sig til uddannelsesmålene. 

Kontinuerlig efteruddannelse: faglige uddannelsesaktiviteter med henblik på at 

forøge anæstesisygeplejerskens viden, færdigheder og evner og derigennem forøge 

kvaliteten af anæstesi globalt. Uddannelsesaktiviteterne har til hensigt at bygge ovenpå 

den uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund hos anæstesisygeplejersken, 

med henblik på en kvalitetsmæssig forøgelse af den tilbudte ydelse og avancement.   

Behovsafdækning: Identifikation af læringsbehov med henblik på at sikre, at de 

planlagte aktiviteter er relevante for målgruppen. 

Faglig udvikling: Anæstesisygeplejerskens livslange deltagelse i læringsaktiviteter, 

som vil udvikle og vedligeholde dennes kompetencer løbende, bidrage med kvalitativ 

forøgelse af den professionelle praksis og understøtte i opnåelse af karrieremål. 

Standard: En målestok, som udtrykker en aftalt norm for det pågældende 

kompetenceniveau, der skal bruges som måleinstrument og som en vejledning for at 

opnå bestemte kompetencer i såvel uddannelse som klinisk praksis.  
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