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[Afprøvning af PPS (Praktiske prosedurer i 

sykepleie)] 
Denne rapport giver en kort oversigt over samarbejdet med forlaget Akribe om afprøvning af en 
elektronisk database over sygeplejeprocedurer som redskab i sygeplejerskeuddannelsen. 
Afprøvningen forløb fra august 2010 til juni 2011 og blev afviklet ved sygeplejerskeuddannelserne i 
Silkeborg og Aarhus. 
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Baggrund 

Sygeplejestuderendes indføring i og beherskelse af praktiske procedurer i sygepleje er et væsentligt 
indhold og udbytte af sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen er i forskellige 
sammenhænge blevet kritiseret for at lægge for lidt vægt på praktiske færdigheder, og nyuddannede 
sygeplejersker er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at beherske praktiske færdigheder i 
sygepleje.  Sygeplejerskeuddannelserne har over de sidste 10-15 år opprioriteret læring af praktiske 
procedurer, hvilket blandt anden har betydet en øget brug af færdighedslaboratorium /skill lab i 
uddannelsen.  
Ved sygeplejerskeuddannelserne i Silkeborg og Aarhus har vi over de sidste 5-6 år deltaget i et 
tværinstitutionelt og tværnationalt netværk (Research in Nursing Skills) med 
sygeplejerskeuddannelser, sygehuse og universiteter, hvor fokus har været på praktiske færdigheder 
i sygepleje (www.rins.dk). Gennem forskellige fælles projekter har vi arbejdet på, hvordan kvalitet i 
sygeplejehandlinger kan vurderes, og hvordan studerende kan lære at udføre praktiske færdigheder 
på et kvalitativt højt niveau. 
På vores respektive uddannelsesinstitutioner har vi tradition for at anvende sygeplejebøger eller 
egentlige procedurebøger i vores undervisning og som støtte for de studerende, når de skule øve 
praktiske procedurer.  Sygepleje- og procedurebøgerne bliver jævnligt opdaterede, og forfatterne 
henter belæg for deres anbefalinger i diverse ekspertmiljøer og i videnskabelige arbejder, men der er 
ikke noget autoritativt godkendelsespanel. Lærerbøgernes force er, at de er kendetegnet ved en 
pædagogisk opbygning og er målrettet mod gruppen af nybegyndere.  Svaghederne i bogformen er 
den relativ hurtige forældelse, og at der ikke er mulighed for animationer. For at råde bod på dette 
bliver der i uddannelsen trukket på animationer, som findes på nettet, men kvaliteten af disse er ikke 
let at kontrollere. Ved en af uddannelserne har undervisere selv udviklet enkelte elektroniske 
vejledningsredskaber knyttet til udvalgte procedurer. Erfaringerne herfra er, at det har været meget 
ressourcekrævende at udforme materialet samt kontinuerligt at opdatere dette. 
Ved uddannelsesinstitutionerne introduceres vores studerende til at anvende eksisterende databaser 
i det danske sundhedsvæsen, herunder ikke mindst det såkaldte E-dok, hvor sygehusafdelinger 
indlægger diverse procedurebeskrivelser. Problemet med dette system er, at retningslinjerne ofte er 
meget lokale. Samtidig ligger der i E-dok mange beskrivelser af samme type procedurer, hvilket gør 
det svært ikke mindst for sygeplejestuderende at orientere sig i systemet og vælge den relevante 
beskrivelse.  Endvidere er det faglige belæg endsige evidensen bag anbefalingerne er ikke mulig at 
afgøre på baggrund af procedurebeskrivelserne.  
Studerende introduceres også for procedurebeskrivelser som er godkendt af det danske Center for 
kliniske retningslinjer. Her er det faglige belæg og evidensen bag anbefalingerne grundigt beskrevet, 
men problemstillingen med dette system er, at der er meget få godkendte procedurer, og at disse i 
en del tilfælde er for specialiserede til at udgøre grundstammen i et fagindhold i 
sygeplejerskeuddannelsen. Et andet problem med såvel E-dok som kliniske retningslinjer er, at der 
ikke er arbejdet særlig meget med det pædagogiske og formidlingsmæssige, hvilket gør brugen af 
databaserne mindre attraktivt i en uddannelsessammenhæng. 
Gennem samarbejdet i RiNS og gennem deltagelse i diverse uddannelseskonferencer er vi blevet 
opmærksomme på PPS, og i foråret 2010 blev vi kontaktet af forlaget Akribe, om vi ville være 
interesserede i at afprøve, om PPS kunne være et brugbart redskab i sygeplejerskeuddannelsen i 

http://www.rins.dk/
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Danmark. Ledelserne på de to uddannelsesinstitutioner takkede ja til tilbuddet, og en 
samarbejdsaftale blev underskrevet i juli 2010. 
 
Formål  
Formålet med aftalen mellem Akribe, VIAUC Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og 
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus var at afprøve og evaluere PPS (praktiske prosedyrer i 
sykepleietjenesten).  Hensigten med afprøvningen var at vurdere, om PPS er egnet i den danske 
sygeplejerskeuddannelse. 
 
 
Organisering 
Det blev aftalt, at afprøvningen skulle forløbe over et år fra august 2010 til juni 2011.  
Akribe stillede PPS gratis til rådighed for de to sygeplejerskeuddannelser i projektperioden. PPS blev 
lagt ind på de to uddannelsesinstitutioners studienet og var herfra tilgængelig for studerende og 
undervisere. Akribe finansierede et beløb på 40.000 kr. til betaling for undervisernes indsats med 
afprøvning og evaluering af PPS.  
Sygeplejerskeuddannelserne finansierede projektledernes arbejde med organisering og evaluering af 
projektet, herunder udfærdigelse af projektrapport ved afslutning af projektet. 
 
Projektledere fra Akribe var Marit Landsem Berntsen og Anne-Karine Hjortnæs. Projektledere fra de 
to uddannelsesinstitutioner var Britta Stenholt fra sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Carsten 
Nielsen fra sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. 
Fra uddannelserne fik vi tilsagn fra 6 undervisere, som har undervisning knyttet til praktiske 
færdigheder i sygepleje og dermed mulighed for at afprøve PPS. Underviserne var Else Møller, Lis 
Kobbelgaard, Kari Widding Sehersted, Inge Løbner, Karin Bonde Kjærsgaard og Hanne Nørup Sillesen. 
 
Projektafvikling. 
Maj 2010 Indledende drøftelse med Akribe og sygeplejerskeuddannelserne 

 
Juli 2010 Underskrift på samarbejdsaftale 

 
August 2010 Opstart med deltagelse af repræsentanter fra Akribe, undervisere fra de to 

sygeplejerskeuddannelser og projektansvarlige fra de to 
uddannelsesinstitutioner 
 

Efterår 2010 Afprøvning af PPS på diverse moduler på de to uddannelsesinstitutioner 
 

Februar 2011 Midtvejsevaluering med samme deltagergruppe som opstart mødet 
 

Forår 2011 Afprøvning af PPS på diverse moduler på de to uddannelsesinstitutioner 
 

August 2011 Afslutningsmøde med samme deltagergruppe som opstart mødet 
 

September 2011 Afrapportering af projektet 
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Der blev etableret fælles websted for projektdeltagerne. Her var der arkiv for referater og diverse 
evalueringsmateriale, der blev udfærdiget i projektforløbet.  
 
De studerende, der indgik i projektet, kom primært fra den første del af uddannelsen, hvilket vil sige 
modulerne 1-4 samt modul 10, hvor der er fokus på praktiske procedurer. 
Det var undervisernes opgave at introducere de studerende til PPS i forbindelse med undervisningen. 
Efter midtvejsmødet i februar blev der på baggrund af ønske herom givet mulighed for, at nogle 
studerende kunne få en personlig adgang til PPS, så de kunne tilgå databasen uafhængigt af 
sygeplejerskeuddannelsens kommunikationsplatform. 6 studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i 
Silkeborg og 6 fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus fik en personlig adgang. De studerende kunne 
således under deres kliniske studier på modul 4 konsultere PPS.  Disse studerende blev tilbudt at 
deltage på et introduktionsmøde om PPS, som Akribe afholdt for hjemmeplejen i Aarhus Kommune i 
februar 2011. De studerende fra sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg deltog i denne introduktion, 
mens de studerende fra Aarhus ikke kunne deltage. Disse fik en separat introduktion fra projektleder.  
 
Det var ikke alle de planlagte aktiviteter der blev gennemført. Ved sygeplejerskeuddannelsen i 
Aarhus blev en af underviserne i løbet af efteråret 2010 involveret i opstart af en ny 
sygeplejerskeuddannelse i naboby, hvorfor hun ikke længere havde undervisning på de relevante 
moduler. En underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg udgik i efteråret 2010 på grund af 
barselsorlov. 
De 6 studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, der fik personlig adgang til PPS, var alle 
meget entusiastiske ved introduktion til PPS, men på trods af flere forespørgsler undervejs nåede de 
aldrig at tage PPS i brug. De forklarede, at travlhed og øvrige pensum var baggrunden for deres 
manglende brug af PPS.  
To undervisere ved sygeplejerskeuddannelserne gav tilsagn om at inddrage lægemiddeldelen af PPS i 
deres undervisning. Den ene underviser nåede dog ikke systematisk at inddrage dette. 
 
 
Evalueringsmateriale 
Ved opstartsmødet i august blev det aftalt, at nedenstående datakilder skulle inddrages i 
evalueringen. 
Logbøger fra undervisere 
og fra studerende 

Underviserne skulle udfærdige en logbog efter hver undervisningsseance, 
eller hvis de på anden vis havde arbejdet med PPS, f.eks. i deres 
forberedelse til undervisningen. 
Projektlederne fra de to uddannelsesinstitutioner udarbejdede et 
elektronisk standardskema, som underviserne og studerende skulle 
udfylde og indlægge på webstedet  

Spørgeskemaer til 
studerende 

Der var udarbejdet spørgeskema til studerende, hvor de skulle beskrive 
deres erfaringer med PPS  
Specifikt spørgeskema i forhold til lægemiddeldelen 

Interview med 
studerende 

Der blev udfærdiget interviewguide til brug for fokusgruppeinterview 
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Erfaringsudveksling 
mellem undervisere på 
midtvejsmøde og 
afslutningsmøde 

Referat fra disse møder, hvor undervisernes erfaring med brug af PPS 
blev fastholdt  

 
 
Materiale der indgår i evalueringen. 
Logbøger fra undervisere I alt 19 logbøger nogenlunde ligeligt fordelt mellem efterår 2010 og forår 

2011. 
PPS er afprøvet på modulerne 1, 2, 3, 10 og 13. 
Logbøgerne spreder sig over et bredt spekter af procedurer i PPS. 
Anvendelse af PPS er primært sket i forbindelse med undervisning i 
færdighedslaboratorium /skill lab. 

Logbøger fra studerende 4 logbøger (studerende på modul 4) 
 

Spørgeskemaer til 
studerende 

Spørgeskema blev uddelt til klasse på modul 2 ved 
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (13 besvarelser ud af 31 mulige) 
Spørgeskema i forhold til medicinregning ved Sygeplejerskeuddannelsen i 
Silkeborg (10 besvarelser ud af 30 mulige) 

Fokusgruppeinterview 
med studerende 

Interview af 4 studerende (4 ud af 6 indbudte deltog) på Modul 4 ved 
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, som var præsenteret for PPS på 
modul 1 

Erfaringsudveksling 
mellem undervisere på 
midtvejsmøde og 
afslutningsmøde 

Referater fra midtvejsmøde 9.2.2011 og afslutningsmøde 22.8.2011 

 
 
Analyse og konklusion 
Som det fremgår, er datamaterialet varieret og giver et relativt nuanceret billede af 
implementeringsprocessen og aktørernes vurdering af PPS.  Datamaterialet har løbende været 
tilgængeligt for alle deltager i projektet herunder repræsentanterne fra Akribe. Materialet er på 
midtvejsmøde og afslutningsmøde gjort til genstand for drøftelse. Analyserne er i stor udstrækning 
sket på disse møder. 
Datamaterialet fra studerende er relativt svagt. Der er lav svarprocent på uddelte spørgeskemaer og 
kun få studerende har indlagt logbøger.  Selv om de studerende ved introduktion til PPS umiddelbart 
har været begejstrede for databasen og set mulighederne i denne, har de kun i begrænset omfang 
brugt PPS på egen hånd. De begrunder det med travlhed og pres fra det officielle pensum, som de 
skal prøves i ved eksamen. Ved interview beklager de, at de ikke har benyttet den gode mulighed, 
som de ser ligger i PPS. 
Det meste af datamaterialet er udarbejdet af undervisere eller indsamlet fra disse. De udtaler sig 
også om de studerendes brug af PPS.  Analysen trækker derfor mest på underviservurderinger. 
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Konklusionen vil nedenfor blive formidlet i forhold til sygeplejefaglig vurdering, pædagogisk 
vurdering og sproglig vurdering af PPS. 
 
Sygeplejefaglig vurdering 
Der er tilfredshed med, at PPS har anvisninger i forhold til de grundlæggende sygeplejeprocedurer og 
er struktureret i forhold til grundlæggende behovsområder, som også dominerer i 
sygeplejeuddannelsernes uddannelsestilrettelæggelse. PPS er bygget på en tydelig sygeplejelogik.  
I de fleste procedurebeskrivelser er der overensstemmelse med danske retningslinjer. 
Anbefalingerne er i mange tilfælde grundigere, end det vi aktuelt kan finde i procedurebøger m.v. 
Der er dog også fundet flere eksempler, hvor der afvigelser mellem de danske og norske anvisninger.  
Underviserne nævner, at de har kendskab til kilder, herunder danske, som burde indgå i referencerne 
bag anbefalingerne. De påpeger at de kliniske retningslinjer som er udarbejdet i Danmark på sigt må 
indarbejdes i anbefalingerne. 
 
Pædagogisk vurdering 
Studerende og undervisere er enige om, at PPS er opbygget på en logisk og lettilgængelig måde. Det 
er let at finde de procedurer, man søger. Det er let at navigere rundt mellem det beskrivende, 
forklarende og illustrerende materiale. Det fremhæves, at der er gode illustrationer og animationer, 
og det opleves, at de understøtter læringen.  Studerende og undervisere vil gerne have flere 
animationer. Det opleves som en styrke ved PPS, at der er adgang til at til og fravælge begrundelser 
og finde referencer bag anbefalingerne.  Det opleves som en kvalitet, at der er mulighed for selvtest. 
Det blev erfaret som en væsentlig ulempe, at studerende ikke havde adgang til PPS hjemmefra. Det 
betød, at de ikke havde mulighed for at trække PPS ind som læringsredskab i deres forberedelse til 
teoretisk og klinisk undervisning.  
 
Sproglig vurdering 
Underviserne har ikke problemer med at forstå det norske sprog og det samme gælder en gruppe af 
de studerende. Der er dog også studerende, for hvem sproget virker forstyrrende.  
Som nybegynder synes der at være en tendens til at fokusere på forskellighederne mellem det 
danske og norske sprog. Men efterhånden glider den sproglige forstyrrelse i baggrunden i forhold til 
de muligheder PPS tilbyder.  
 
 
Anbefaling 
Vi kan se potentialer i at indføre PPS som læringsredskab i sygeplejerskeuddannelsen. Der er i 
uddannelsen fokus på, at de studerendes udvikler praktiske færdigheder og PPS kan være et bidrag i 
denne fokusering.  PPS har alle de sygeplejeprocedurer, som indgår i en grunduddannelse. Den 
bygger på en behovstænkning, som også i stor udstrækning er styrende for 
sygeplejerskeuddannelsens tilrettelæggelse.  
Så vidt vi kan vurdere, er der et solidt fagligt belæg bag de forskellige anbefalinger, og grundlaget for 
disse er at finde i den udførlige referenceliste bag hver enkelt procedure. Desuden sikrer Akribe, at 
der foretages en kontinuerlig og systematisk opdatering af procedurerne, hvor et panel af fagligt 
kompetente sundhedsprofessionelle indgår.  
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Vi er i projektperioden blevet konfronteret med kritik i forhold til at indføre PPS som studieredskab. 
Argumentationen er, at der allerede findes kliniske retningslinjer og procedurebeskrivelser på e-dok. 
Kritikerne mener, at studerende først og fremmest skal lære at anvende disse redskaber.  
 
PPS er efter vores opfattelse opbygget på en logisk måde med en let tilgængelig brugerflade. Såvel 
studerende som undervisere lærte hurtigt at anvende PPS og de forskellige faciliteter i dette. PPS vil 
umiddelbart kunne erstatte aktuelle procedurebøger eller anden sygeplejelitteratur om procedurer.  
PPS giver mulighed for at forbinde procedurelæring med bredere teoretisk læring, idet programmet 
har indbygget forskellige begrundelsesniveauer og selvtestmuligheder. PPS kan medvirke til at styrke 
e-læringsprofilen af uddannelsen. 
Det er ideelt, hvis alle brugere får en personlig tilgang til PPS. 
Det kunne være ideelt, om PPS blev oversat til dansk og at indhold f.eks. i forhold til lovgivning blev 
tilpasset danske forhold. Vi ser dog ikke, at det norske sprog i sig selv skal være en forhindring for at 
anvende PPS.  
Det ville ligeledes være ideelt om PPS i fremtiden blev et redskab og platform i såvel primær som 
sekundær sundhedstjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 09. 2011 


