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Baggrund:

ØTemadag med Jane Færch

ØPatientens perspektiv



Pædagogisk refleksionsmodel:



Formål:

ØPædagogisk refleksionsmodel som model til 
refleksion over sygeplejen
(Færch, J og Bernild, B (2015) Pædagogisk 
refleksionsmodel gavner patienten)

ØEvidensbaserede kliniske 
beslutninger



Formål:
Ø At reflektere over sygepleje ud fra PRM

Ø At kliniske beslutninger dokumenteres
i problemorienterede planer

Ø At sygeplejersker udvikler sygepleje-
faglige kompetencer sammen med 
andre sygeplejersker

Ø At kliniske beslutninger baserer sig 
på flere perspektiver





Metode – 1. forløb:

ØErfarne sygeplejersker med nøglefunktion

ØEvaluering undervejs i første 
forløb

ØPatientcase med et eller flere 
sygeplejeproblemer og 
udarbejdelse af
POP i fællesskab



Metode 2. og 3. forløb:
Ø Forløb over 8 uger m. 6 sygeplejersker

Ø Opstartsmøde på 3 timer

Ø 6 gange á 1 times varighed

Ø Pr. gang:2 sygeplejersker og 2 
patienter

Ø Udarbejdelse af POP i 
fællesskab



Hvad ved jeg om 
patientens 

(pårørendes) 
ønsker?

Hvad ved jeg om 
patienten?

Hvad ved jeg om 
generelt om 
patienters 

oplevelser ?

Hvad ved jeg 
generelt om 
patienters 

sygdomme ?



Resultater:
Ø ”Spændende model at arbejde ud fra, og vi kommer 

godt rundt om patienten”
Ø ”Lærerigt og det øger patientsikkerheden 

at dele faglig viden”
Ø ”Hvor har jeg dog brug for meget 

viden for at træffe beslutninger”
Ø ”Jeg er mere bevidst om aspekterne

på et givet problem, så jeg får 
nemmere lavet gode planer for 
patienten”

Ø ”Vi glemmer at spørge patienten om, 
hvad der er problemet”



Konklusion:

ØVi udarbejder problemorienterede
planer ud fra viden og patientens
perspektiv

ØVi udarbejder problem-
orienterede planer på både 
ambulante og indlagte 
patienter



Relevans i forhold til 
evidensbaseret praksis:
Ø De kliniske beslutninger træffes ud fra flere 

perspektiver og de fire former for viden i modellen. 
Det kvalificerer sygeplejen.

Ø At kliniske beslutninger ses i 
dokumentationen gennem udarbejdelse
af POP, hvor evidensbaseret viden 
kommer til udtryk og sætter rammen 
for sygeplejen til patienten

Ø At sygeplejersker på tværs af afsnit 
samarbejder om det enkelte 
patientforløb til patientens bedste



Tak fordi I lyttede:


