
Beskrivelse	  af	  sygepleje	  i	  en	  børne-‐	  og	  ungdomspsykiatrisk	  kontekst	  
	  
	  
Baggrund:	  
Børne-‐	  og	  ungdomspsykiatrien	  blev	  først	  et	  selvstændigt	  speciale	  for	  50	  år	  siden.	  
Der	  er	  behov	  for	  at	  beskrive	  det	  særlige	  ved	  det	  sygeplejefaglige	  professionsområde	  pga	  den	  
hastige	  udvikling	  specialet	  har	  gennemgået.	  	  
Den	  børne-‐	  og	  ungdomspsykiatriske	  sygepleje	  er	  i	  ringe	  omfang	  beskrevet	  i	  dansk	  
faglitteratur.	  Der	  mangler	  evidens	  på	  området.	  
På	  den	  baggrund	  samarbejder	  alle	  ledende	  oversygeplejersker	  af	  børne-‐	  og	  
ungdomspsykiatriske	  afdelinger	  i	  Danmark	  om	  at	  beskrive	  kærneelementer	  i	  børne-‐	  og	  
ungdomspsykiatrisk	  sygepleje.	  	  
	  
Mål:	  
Målet	  er	  at	  dokumentere	  kærneelementer	  og	  karakteristika	  i	  den	  børne-‐	  og	  
ungdomspsykiatriske	  sygepleje	  og	  dermed	  øge	  kvaliteten	  af	  den	  børne-‐	  og	  
ungdomspsykiatriske	  sygepleje	  med	  værdi	  for	  børn,	  unge	  og	  familier.	  
	  
Metode:	  
Praksis	  beskrives,	  ved	  at	  involvere	  44	  bredt	  repræsenterende	  og	  erfarne	  børne-‐	  og	  
ungdomspsykiatriske	  sygeplejersker.	  	  	  
Sygeplejerskerne	  deltager	  i	  beskrivelsen	  af	  sygeplejen	  og	  vil	  være	  med	  til	  at	  danne	  grundlag	  
for	  udvikling	  (aktionsforskning).	  
Der anvendes forskellige metodiske komponenter, som er fremmende for synliggørelse af de 
bagvedliggende antagelser om sygeplejefaglighed.  
Der udføres forskellige interviews (individuelle, dialog med kollegaer og fokusgrupper), hvor man 
har mulighed for at koble sig på andres opfattelser og forhandler sig frem til en koordineret 
forståelse.  
Et mellemliggende fokusgruppeinterview har til formål: at udfolde begreberne yderligere samt at 
skabe en klangbund for de koordinerede forståelser i de lokale organisationer.  
Metoden med at spørge en kollega er valgt med henblik på at få et udefra-perspektiv på praksis, 
hvilket er et godt virkemiddel til at reflektere over egen praksis. 
Derudover gennemføres dialog i plenum og post-its er grupperet efter affinitetsmetoden.  
Efterfølgende analyseres al datamateriale.  
 
Theoretical framework 
Vi har taget udgangspunkt i det systemiske/socialkonstruktioniske teorikompleks om samskabelse 
af mening og synliggørelse af tavs viden.  
 


