
 

Med tak for støtte fra FSUS til deltagelse i nedenstående konference:  

8th International Clinical Skills Conference  

May 19th to Wednesday 22
nd

 2019 Prato, Tuscany 

Irene Sommer, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 

Konferencen arrangeres hvert andet år af The International Clinical Skills Foundation (ICSF), Australia i 

samarbejde med Monash University, Melbourne, Australia. Monash University har internationale campus, 

herunder i Prato, Toscana, hvor konferencen blev afholdt. Der var knap 250 deltagere med forskellig 

sundhedsfaglig baggrund, - en del sygeplejersker – men klart flest læger. De fleste deltagere var fra 

Australien og United Kingdom, men også fra andre europæiske lande samt USA og Canada. 

Konferencens tema – og undertemaer 

The theme for the Eighth conference is “Conversations”; including conversations with patients, 

conversations with and for learners, conversations of different roles for clinicians, and how we can prepare 

for them.  

• Innovations to advance Clinical Skills Education and Practice 

• Excellence in Teaching and Learning Skills – What’s working 

• Assessing Clinical skills in the workplace 

• Evidenced based Teaching and Assessment of Clinical skills 

• Interprofessional collaboration in clinical skills education and practice 

• Priorities in Clinical Skills Education 

• Research in Clinical Skills – where’s the evidence? 

• Professionalism as part of Clinical Competence 

Præsentationer 

• Keynote oral præsentationer og workshops (60 – 90 min) 

• Orale præsentationer (20 min) 

• Posterpræsentationer (5 min oral og/eller e-poster) 

• Workshops og Roundtable (90 min) 

Workshops og Roundtable gav rig mulighed for dialog med oplægsholder og med hinanden. 

Jeg deltog sammen med norske, svenske og danske 

sygeplejersker i gruppen RINS (Research In Nursing 

Skills) www.rins.dk . Vi arbejder i denne gruppe 

med læring, udvikling og forskning vedr. praktiske 

færdigheder i sygepleje. Vi havde en workshop på 

1½ times varighed, hvor vi fremlagde og drøftede: 

                         



 

• Model for praktisk færdighedsudøvelse – modellens oprindelse og udvikling til nuværende form. 

• Erfaringer med implementering af modellen i sygeplejeuddannelsen i skill lab i Norge. 

• Erfaringer med implementering af modellen i sygeplejeuddannelse i klinisk praksis i Sverige. 

• Video hvor klinisk vejleder og studerende anvender modellen i klinisk praksis i Danmark. 

• Knowledge translation – et eksempel på samarbejde mellem klinikkere, undervisere og forskere 

Jeg blev særligt inspireret af oplæg på konferencen indenfor følgende temaer: 

Følelsers betydning for læring, klinisk beslutningstagning og handling i praksis 

Vicki Le Blanc (keynotespeaker) professor ved University of Ottawa og leder af Ottawa simulationscenter, 

Canada havde to interessante oplæg, der drejede sig om følelsesmæssige oplevelsers betydning for, 

hvorledes sundhedsprofessionelle lærer og agerer i praksis. Uddannelse og evaluering fokuserer på 

færdigheder og viden, hvorimod følelsesmæssige oplevelser og reaktioner – og deres indflydelse på læring 

og performance typisk ikke inddrages. Le Blanc mener dette er problematisk, idet følelser kan være meget 

betydningsfulde og massive, så de medfører fx manglende motivation. Man kan fx opleve sig i en truet 

situation, hvis man ikke kan overskue situationer i praksis, - en tilstand der bla kan betyde, at man ikke er 

empatisk, ikke kan se ”cues” fra patient og situation. Angstprovokerende og stressfyldte situationer kan til 

en hvis grad skærpe opmærksomhed, handlekraft og hukommelse, - idet følelsesmæssige information 

identificeres hurtigere end kognitiv information. Dog kan angst, frygt, vrede påvirke vurderingsevne, 

hukommelse og beslutninger, således at man er mindre opmærksom på mulig risiko og agerer mere 

risikovilligt i kliniske situationer – med risiko for at overse noget eller lave fejl. Le Blanc mener, at klinisk 

praksis kan lære af simulationsmiljøer, hvor man ikke kun lærer på ”den hårde” måde, men netop drøfter, 

hvorledes man oplevede deltagelse i scenarier – her er der plads til bearbejdning af følelser, hvilket ofte 

ikke er tilfældet i klinisk praksis. Opmærksomheden bør rettes mod det kliniske miljø – er det ok at vise og 

arbejde med følelsesmæssige oplevelser? Eller pågår der en social kontrol, hvor dette ikke er acceptabelt? I 

miljøerne kan det være indlejret, at individerne forventes selv at håndtere negative oplevelser og følelser. 

Le Blanc foreslår at arbejde med oplevelser ved fortælling, beskrivelse af situationer, og drøftelse af 

hvordan og hvorfor - de førte til bestemte følelser opstod. Følelser kommer dog ikke altid så let frem i 

beskrivelser, men kan måske opfanges ved at have opmærksomhed på den lærendes adfærd, 

ansigtsudtryk, påfaldende høj tale, blive stille, langsomt taletempo, betoning eller nonverbal kropslig 

fremtoning fx sikker, undvigende. Udførelse af praktiske procedurer ses ikke som det særligt vanskellige og 

stressende, - men oftere ses følelsesmæssig belastning i forbindelse med at træffe beslutninger i klinisk 

praksis. Vicki Le Blanc har publiceret mange artikler med mulighed for fordybelse i hendes arbejde. 

Teamfunktion og debriefing 

Flere indlæg havde fokus på debriefing som metode i forbindelse tværprofessionelle læringssituationer i 

såvel klinisk praksis som i simulationsmiljøer. Liz Crowe, Australien havde et indlæg om debriefing, hvor 

hun lagde vægt på: Deltagelse er frivillig, deltagerne er direkte involveret i situationen, der skabes 

psykologisk tryghed i rummet, ledere deltager ikke, intern facilitator med kendskab til kontekst – må være 



velforberedt. Hun anbefaler tidligst debrief 3-5 dage efter situation eller senere. Situationer der kræver 

debriefing kan fx være: Klinisk hændelse, personale hændelse, normal belastende/stressende/frustrerende 

situation, etiske dilemmaer, udfordrende patienter/pårørende. Tal om situationer, der kun kan deles med 

andre professionelle, men ikke kan deles med og rummes af familie og venner. Debriefing er velkendt i 

Danmark, men jeg hæftede mig dog særligt ved Tanja Manser (keynotespeaker) professor ved University of 

Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, der havde et indlæg om "klima" og kommunikation i 

teams. Hun pegede på risikoen for, at det i sundhedsvæsenet ses som et individuelt ansvar, at 

sundhedsprofessionelle forbliver raske. Hun argumenterer for at teamtræning/samarbejdstræning kan 

minimere stress. Hun mener, at kommunikation i teams kan kvalificeres ved anvendelse af struktureret 

”handover” fx ISBAR – men at der bør suppleres med italesættelse af personlig tvivl, vurderinger og 

perspektiver, hvilket ofte forbliver implicit. Refleksivitet i de tværprofessionelle team er centralt – man må 

”speak up”, drøfte forskellige forståelser og perspektiver, arbejde sammen mod fælles mål samt diskutere 

performance og områder, der skal forbedres. Det er igen vigtigt, at der er et psykologisk sikkert miljø, så 

man tør italesætte bekymringer. Tanja Manser har ligeledes internationale publikationer – det kunne være 

spændende at fordybe sig i. 

Evidens for uddannelses- og læringsaktiviteter  

Flere indlægsholdere var optaget af, hvilken evidens der egentlig ligger til grund for forskellige 

læringsaktiviteter, som sættes i værk. Her må konklusionen være, at meget pædagogik og vejledning 

baseres på teoretiske argumenter, der sandsynliggør at indsatser er udbytterige for de lærende. Empiriske 

studier som belæg findes kun i begrænset omfang. F Bogossian fra Australien problematiserede hvorvidt 

klinisk praksis kan erstattes af simulationstræning? På baggrund af litteraturstudie når han frem til at for at 

svare på dette spørgsmål, kræves der mere forskning. Et andet australsk studie satte fokus på transfer 

mellem simulation og klinisk praksis med den optik, om valgte simulationsøvelser kvalificerede til 

risikoområder som fx medicinhåndtering eller fx områder, der var opsat kvalitetsstandarder på. Denne 

sammenhæng blev ikke fundet i studier fra 2007-2016. Potentielle risikomomenter var ikke afgørende for 

valg af simulationsøvelser, men hvad var så baggrunden for valgene? Belinda Judd fra Australien var 

optaget af at udvikle et vurderingsredskab, der kunne bruges til at vurdere studerendes parathed til at 

komme i klinisk praktik mhp at maximere den studerends udbytte af praktikken – interessant – men også 

blot på vej.  

Hermed blot et mindre udsnit af konferencens indhold. Indlægsholderne var fortrinsvis læger - men også 

andre sundhedsprofessionelle. Konferencen gav indblik i, at der i andre lande arbejdes med nogle af de 

samme temaer, som vi er optaget af i Danmark fx simulation, transfer, tværprofessionel læring, lære klinisk 

beslutning, debriefing, miljø og læring, overgang fra skole til praksis, lære kommunikation og refleksion, 

vurdering af studerende i klinisk praksis, sikker læring og maximalt udbytte af kliniske undervisning.  

Konferencen afholdes næste gang 16. – 22. Maj 2012 i Prato, Toscana.                                                   

Deadline for abstrakt er 18. September 2020 – så der er jo god tid til at forberede sig. 


