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Introduktion til projekt Introduktion til projekt Introduktion til projekt Introduktion til projekt 
PÅ TVÆRSPÅ TVÆRSPÅ TVÆRSPÅ TVÆRS



10 ting 10 ting 10 ting 10 ting 
---- du skal huske  du skal huske  du skal huske  du skal huske  

1. Redningsvest - Vigtigt med rette størrelse

2. Dunke - Opdriften (nok opdrift) 

3. Besnøringer - Besnøringerne skal helst være 
stramme, så ”dunkene” ikke falder ud

4. Tøj - Tøj svarende til vejret

5. Vand - ”Benzin” - Husk at tage en flaske vand 
med

6. Myggespray 

7. Svømning - God idé at kunne svømme

8. Leder - Bevidsthed om, at der sejles ud, og at 
lederen kan redde besætningen 

9. Strøm - Strøm i vandet – god idé at sejle mod 
strømmen 

10. Nyd det - En tømmerflåde er noget af det 
fedeste



Sundhedsfaglig supervision (SFS)Sundhedsfaglig supervision (SFS)Sundhedsfaglig supervision (SFS)Sundhedsfaglig supervision (SFS)

Billede fra psykitatriens fotobank



Pædagogiske Refleksions Model (PRM)Pædagogiske Refleksions Model (PRM)Pædagogiske Refleksions Model (PRM)Pædagogiske Refleksions Model (PRM)
• En model for klinisk beslutningstagen som kombinerer forskellige vidensformer 

indenfor sygepleje

Viden: Oplevelser af at være syg.
forskning, begreber, Modeller, Metoder

Viden: Om sygdom
Forekomst, Risiko, Interventioner

kliniske metoder

Observationer
Undersøgelser

Patientens Perspektiv
(Pårørende)

Klinisk beslutning

Forklaring

Viden på 
Generelt niveau

Viden på 
Konkret 

patientniveau
Klinisk erfaring

Organisatorisk ramme

Forståelse

PRM udarbejdet af Jane Færch & Camilla Bernild 2010. 
Inspireret af Hørdam, Overgaard, Pedersen (2008) og Upshur (2001)                                                            



PRM PRM PRM PRM ---- hvorfor? hvorfor? hvorfor? hvorfor? 
• Afprøve og undersøge hvordan PRM virker igennem et helt 

studieforløb på tværs af kliniske kontekster 

• Styrke de studerendes kompetencer til klinisk beslutningstagen i 
konkret patient/borgerforløb

• Introducere en alternativ vejledningsmetode



Simulation hvorfor?Simulation hvorfor?Simulation hvorfor?Simulation hvorfor?

Træne klinisk vurdering, 
klinisk beslutningstagen 

og klinisk lederskab

Styrke technical og 
nontechnical skills

Øve sig og lave fejl uden 
risiko for 

patientsikkerheden

Målrette det man vil 
træne, hvilket kan 

være svært i klinikken

Øve  
patientinddragelse, 

mono- og 
tværprofessionelt 

samarbejde



Sammenhæng i simulationsindsatsen hvordan?Sammenhæng i simulationsindsatsen hvordan?Sammenhæng i simulationsindsatsen hvordan?Sammenhæng i simulationsindsatsen hvordan?

Gennemgående metode

Gennemgående patientcase

Facilitatoruddannede 

undervisere

Briefing

Scenarie

Debriefing

https://www.google.dk/search?hl=da&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=1040&ei=b8-
lXcCjKKbnsAfDgrq4BQ&q=gammel+dame&oq=gammel+dame&gs_l=img.3..0l10.3378.5760..6826...0.0..0.43.447.11......0....1..gws-wiz-
img.79xQVcVvZMA&ved=0ahUKEwiAl-aDtZ7lAhWmM-wKHUOBDlcQ4dUDCAY&uact=5



Medicinhåndtering og farmakologisk kompetence Medicinhåndtering og farmakologisk kompetence Medicinhåndtering og farmakologisk kompetence Medicinhåndtering og farmakologisk kompetence (FAM)(FAM)(FAM)(FAM)



Hvorfor fokus på én bestemt sygeplejepraksis 
gennem hele uddannelsen?

- Medicineringsfejl og utilsigtede hændelser

- Nyuddannede sygeplejerskers kompetencer

- Hvad siger studierne?



FAM – aktioner i PÅ TVÆRS: 
- Logbog i medicinhåndtering, Region H (2015)

- Observation og kommunikation med pt. irt. medicin (modul 1) 

- Undervisning, færdighedstræning og SIM-senarie (modul 2)  

- Skriftlig refleksion i logbogen (modul 4)

- Vejledningsmateriale relateret til modulbeskrivelser (modul 4)

- Medicinregning - 6 workshops af 2 lektioner (5. semester)

- Medicinkursus 2 dage, RH  og PRM modellen (6. semester)



Fund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFS

Studerende/ 
sygeplejerske

Styring af SFS

Workshop

Start



Fund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFSFund og anbefalinger SFS



SFSSFSSFSSFS



SFSSFSSFSSFS



SFSSFSSFSSFS



SFSSFSSFSSFS



Anbefalinger SFSAnbefalinger SFSAnbefalinger SFSAnbefalinger SFS

Kobling til 
praksis

Skal læres

Tillid og 
relationer

Afprøve/ udvikle 
metoder

Frivillighed



Hvad har vi lært omkring PRM og læring i klinisk Hvad har vi lært omkring PRM og læring i klinisk Hvad har vi lært omkring PRM og læring i klinisk Hvad har vi lært omkring PRM og læring i klinisk 
praksis?praksis?praksis?praksis?

Viden: Oplevelser af at være syg.
forskning, begreber, Modeller, Metoder

Viden: Om sygdom
Forekomst, Risiko, Interventioner

kliniske metoder

Observationer
Undersøgelser

Patientens Perspektiv
(Pårørende)

Klinisk beslutning

Forklaring

Viden på 
Generelt

niveau

Viden på 
Konkret 

patientniveau
Klinisk erfaring

Organisatorisk ramme

Forståelse

PRM udarbejdet af Jane Færch & Camilla Bernild 2010. Inspireret af Hørdam, Overgaard, Pedersen (2008) og Upshur (2001)                                                           



PRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalinger

. Jeg synes stadigvæk, at PRM-modellen, det er den mest 
fuldstændige, som får det hele med. Altså patienten og 

de pårørende og viden om at være patient og viden om at 
være sygeplejerske om viden om anatomi og fysiologi. 
Altså det er den, der samler det hele bedst. De andre 
modeller har været sådan lidt halve, så kan man bare 

smide dem væk og så kan man bare bruge PRM-modellen, 
fordi den opsummerer ligesom alle de andre tilsammen, 

synes jeg på en eller anden måde

(Iram 3. studieår)



PRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalinger

PRM lærte mig faktisk at arbejde med 
patientperspektivet. Det er jo tit, man 

glemmer patienten øh, men jeg synes, at hver 
gang, når jeg arbejder med PRM, har jeg altid 
patientperspektiv i centrum. Så man tænker, 
det er jo, det er jo patienten, der skal være i 
centrum. Man tænker rundt om patienten, alle 

punkter. Og så starter man derfra. 
(Emma, 2. Studieår)



PRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalinger

Jeg har haft gavn af at vejlede med PRM da man 
kommer hele vejen rundt om patienten. Jeg synes vi 

har manglet en model/skabelon at gå ud fra i 
vejledningssituationer og derfor har PRM været 

god at indføre”

(Feltnote vejleder)



PRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalingerPRM fund og anbefalinger

PRM kan anvende som 
metode i forskellige 

læringsrum

Forskellig læringsfokus 
med PRM gennem 

kliniske uddannelsen

Vejlede de studerende 
i anvendelse af PRM

Vejleder 
kompetencer



Simulation, hvordan gjorde vi?Simulation, hvordan gjorde vi?Simulation, hvordan gjorde vi?Simulation, hvordan gjorde vi?

40 studerende i 
mindre grupper på 

5-6

Udvikling, 
gennemførelse af ét 
scenarie ad gangen

Indsamling af empiri 

Transskribering og 
analyse

Udvikling og 
justering af  

indsatsen til næste 
semester



Lad undervisere spille patienter særligt i de første semestre

Det er svært for studerende som ikke har klinisk erfaring

”Det er altså også lidt kunstigt, når 

det er os selv der spiller, det ville 

have været godt hvis underviserne 

var patienter..”

”Når man spiller patient skal 
man faktisk også vide meget 
om sygdommene og hvilke 
symptomer man kan have. 
Ellers kan man ikke spille 

rollen”

SIM fund og anbefalinger



SIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalinger

Det kræver tilvænning for nogen at blive tryg i simulationsrummet

Mulighed for at simulere kontinuerligt giver tryghed i simulationsrummet

”jeg tænker da allerede 
nu kunne klare det langt 
bedre end jeg måske 
kunne gøre første gang 
når vi har talt om det og 
tænk os om..”

”Blev udfordret i 
simulationsscenariet 
med en KOL pt. der 

ryger, hvad gør man så? 
Jeg tror det er rigtigt 

godt at blive udfordret 
på, fordi en ting er at 

læse det i en bog”

”Jeg ved ikke om jeg 
synes jeg har fået SÅ 

meget ud af det… det er 
meget kunstigt set up”



SIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalingerSIM fund og anbefalinger

Aktivering af viden lige før scenariet, øger handlekompetencerne

Time out mulighed under scenarierne aktiverer observatører, og 
mindsker presset for aktørerne 

Facilitators rammesætning og facilitering af debriefingen har afgørende 
betydning for læringsprocessen, kan udspille sig forskelligt selvom man 
har en fælles struktur og planlægning

Udfordrende og lærerigt at samarbejde med undervisere på 
tværs af sektorer ved udvikling og gennemførelse af scenarier



FAM FAM FAM FAM –––– fund (1)fund (1)fund (1)fund (1)
• Studerende efterlyser læring og et større fokus i klinik – ”at blive holdt til ilden”

• Et højt vægtet prestigeområde hos de studerende og noget de meget gerne vil 
have ”fingrene i” og samtidigt frygter 

• Tidlig motivation og fagligt grundlag for at tilegne sig medicinkompetencer

• Godt blik for opgaven, professionen og for patienten (1 studieår)

• Begyndende fagsprog – stort læringspotentiale (1. studieår)

• Et styringsredskab (Logbog i medicinhåndtering) er ikke nok - udvikling af 
kompetencer afhænger af det samlede kliniske forløb og mulighederne dér



FAM FAM FAM FAM –––– fund (2)fund (2)fund (2)fund (2)
• På trods af et tilsigtet fokus fik ikke alle adgang til medicinrummet og til 

medicinhåndtering

• Forskellige opfattelser af hvilke farmakologiske kompetencer den studerende skal 
besidde sektorerne imellem – Hvad skal læres og hvordan skal det læres?

• De studerende har brug for hjælp til at koble medicin til patient/borgers 
sundhedsudfordring(er)

• Studerende alene kan ikke drive en ændring i klinisk praksis - det kræver rammer, 
viden og støtte fra vejledere og ledelse

- Svært at forandre en uddannelsespraksis

• De studerendes færdigheder irt. medicinregning vækker fortsat bekymring

• Tværsektorielle kompetencer irt. patientovergange ikke synlige



FAM FAM FAM FAM ---- anbefalingeranbefalingeranbefalingeranbefalinger

De studerende skal inviteres ind i de medicinrelaterede opgaver på klinikstederne

De kliniske vejledere/kliniske undervisere skal understøtte de studerendes mulighed for at øve sig 
og reflektere over alle medicinrelaterede opgaver

Det kræver opmærksomhed at koble farmakologiske kompetencer til patientperspektivet så 
medicinhåndtering ikke bliver en teknologisk opgave

Hvis der ikke er konkrete læringsmål og krav er det svært at holde fokus på aktiviteten 



Perspektivering af projekt PÅ TVÆRSPerspektivering af projekt PÅ TVÆRSPerspektivering af projekt PÅ TVÆRSPerspektivering af projekt PÅ TVÆRS

1. Sygeplejerskeuddannelsens opbygning og samarbejde 

(klinisk fokus)

2. ”Sammenhæng” og sammenhæng i uddannelsens kliniske del/

(teoretiske del) – klinisk kompetenceudvikling?

3.    Metoder og redskaber til læring i klinisk uddannelse/ 

(teoretisk uddannelse)



1. Opbygning og samarbejde 1. Opbygning og samarbejde 1. Opbygning og samarbejde 1. Opbygning og samarbejde 

Når målet er opbygning af tværprofessionel og tværsektoriel 
kompetence - Hvorfor arbejder vi så sektoropdelt/søjleopdelt i 
uddannelsen generelt?

Samarbejder vi egentlig om de studerendes læring og    
kompetenceudvikling i klinisk praksis?  

Udvikling af en sammenhængende sygeplejefaglig klinisk kompetence 
og professionsidentitet? Hvordan ser vilkårene ud?



2. Sammenhæng?2. Sammenhæng?2. Sammenhæng?2. Sammenhæng?

Sammenhæng teoretisk og klinik                                 

Hvad er sammenhæng egentlig?

Hvad skaber oplevelsen af sammenhæng for den studerende i en 
vekseluddannelse - klinisk og i teori/klinik? 



3. Metoder og redskaber3. Metoder og redskaber3. Metoder og redskaber3. Metoder og redskaber

Skal vi bombardere de studerende med forskellige modeller/metoder 
undervejs i studiet – kliniske sektorer imellem/teori og klinik? 

Skulle vi bruge kræfterne på at blive enige i hensynet til de studerendes 
læring og udvikling af klinisk kompetence sektorerne imellem?

Hvilken betydning har dette for muligheden for at kunne efterspørge i 
forhold til de redskaber/metoder de studerende ”er lært op” efter? 



Hvor bevæger sygeplejen sig hen og 

hvordan følger sygeplejerskeuddannelsen med ?

3 min til refleksion med sidemanden 

Refleksioner over indlægget og konferencens overordnede spørgsmål


