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Rapport om anvendelse af en model af sygeplejepraksis i klinisk undervisning. 

 

Resumé 

Rapporten beskriver et pilotprojekt i sygeplejerskeuddannelsen om ”anvendelse af en model af 

sygplejepraksis i uddannelsernes klinisk del”. Formålet var at undersøge hvordan og til hvad 

modellen kunne være hjælpsom for studerende og vejleder i forbindelse med læring i klinisk 

uddannelse/et modulforløb. Forsøget har underbygget den antagelse at den konkrete model af 

sygeplejepraksis fanger nogle væsentlige relationer som sygeplejersker handler i forhold til – og at 

modellen kan være relevant og anvendelig i en konkret sammenhæng med klinisk undervisning 

indenfor psykiatri. Det konkluderes at modellen kunne være et godt supplerende redskab til de 

eksisterende læringsredskaber og at der er grundlag for en mulig videre udvikling og anvendelse 

af modellen.  

Rapporten angiver tillige kort nogle relevante perspektiver vedrørende koordinering og samarbejde 

mellem forskning, praksis og uddannelse der har vist sig gennem samarbejdet i projektgruppen. 

  

Projektets formål 

1. at undersøge hvor vidt en model af sygeplejepraksis kunne være relevant i forhold til 

undervisning i klinisk praksis og  

2. at få lidt erfaring med hvordan modellen kunne inddrages i klinisk vejledning. 

 

Projektets baggrund - nye løsninger 

Der er vedvarende og stigende krav om at sygeplejestuderede skal lære at forbinde deres 

teoretiske viden om sygepleje med sygeplejepraksis, især for at forstå komplekse situationer med 

øje for helheder. Samtidig er det et velkendt fænomen at studerende lærer sygeplejehandlinger, 

men ikke altid kan generalisere, eller forstå disse handlinger i forhold til almene principper i 

sygepleje, eller være i stand til at forbinde deres "teoretiske undervisning" med klinisk praksis. Den 

problemstilling er betragtet som en vanskelig udfordring, uden klare eller alment-accepterede 

løsninger. 

Pilotprojektet er rettet mod at afprøve en ny tilgang som kunne forbedre dette udfordrende 

forhold. Der er tale om udviklingsarbejde, som er motiveret ud fra et fagteoretisk grundlag, med 

anvendelse af en løsning, hvor der ikke er meget erfaring. Baggrunden er et ønske om at afprøve 

en model af sygeplejepraksis i klinisk undervisning, med det formål at vurdere om modellen kunne 

være hjælpsom for studerende og vejledere i klinisk uddannelse til at koble teoretisk viden med 

klinisk praksis. Samtidig er det betragtet som et første skridt mod en praksisudviklende forskning 

mhp. at udvide anvendelse af modellen. 

Den konkrete model (se Bilag 1) var udviklet i forbindelse med et tidligere projekt om 

undervisningsplanlægning (Chaiklin og Sievert, 2009; Sievert og Chaiklin 2008).  
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Generel idé 

 

Den centrale ide er at bruge en almen model af sygeplejepraksis (Chaiklin og Sievert, under 

forberedelse), som et redskab til fortolkning og analyse af konkrete situationer i praksis, og som et 

hjælpemiddel til at inddrage og organisere faglig viden i forhold til konkrete kliniske situationer. 

Modellen identificerer de væsentlige relationer der opstår i alle sygeplejemæssige situationer, og 

den retning som al sygepleje er rettet mod (”at støtte patienten til at forsætte et værdigt liv”). Den 

kan opfattes som et struktureringsredskab, der kan bruges til at organisere og mobilisere éns 

viden i forhold til konkrete sygeplejefaglige problemer. 

Vi tror at studerende kan drage fordel af modellen, ved at bruge dens almene relationer i selv-

reflekterende analyse og tilrettelæggelse af det sygeplejefaglige arbejde. Her er nogle eksempler 

på spørgsmål, hvor modellen kunne yde væsentlig hjælp til at opbygge nogle svar: 

 

 Hvad skal jeg få øje på i praksis? – hvad (hvilke relationer – hvilke spændingsforhold) skal 

jeg handle i forhold til? 

 Hvordan begrunder jeg aktuelle sygeplejehandlinger og handlinger på længere sigt – 

herunder hvordan begrunder jeg min prioritering af handlinger? 

 Hvordan inddrager jeg min eksisterende almene fagviden i en specifik faglig 

sammenhæng?  

 

Proces for afprøvning af modellen 

Projektet har været et samarbejde imellem forfatterne, hvor Anne Sievert var ansvarlig for 

forvaltning af projektet, mens Seth Chaiklin1 samarbejdede om tilrettelæggelse, justering og 

dokumentering af forløbet.  

 

Modellen af sygeplejepraksis var først vurderet i samarbejde mellem klinisk uddannelsesansvarlig, 

Gro Winnem, og faglig pædagogisk konsulent, Anne Sievert, sammen med to kliniske 

uddannelseskonsulenter fra Psykiatrien Region Sjælland, Dorte Ørum og Anette Due Hartmann. I 

dette arbejde blev modellen udvidet lidt med en præcisering af grundtanken med fremhævning af 

aspekter som er særlig relevant i psykiatri (bilag 2.). Efterfølgende var modellen præsenteret og 

vurderet af samme gruppe, nu udvidet med kliniske vejledere og afdelingssygeplejerske indenfor 

psykiatrien. Herefter var modellen afprøvet og vurderet er i klinisk undervisning i psykiatrisk 

praksis. I efterår/vinter/forår 2014-2015, har modellen har været anvendt af vejleder sammen 

med i alt tre studerende i modulforløb to studerende på modul 8 og en studerende på modul 12. 

Hertil kommer at modellen var præsenteret på to møder for kliniske vejledere i det psykiatriske 

område efterår 2014 og forår 2015, hvor der også er arbejdet med modellen ud fra nogle udvalgte 

cases. 

 

Efter hvert modulforløb var der lavet en samtale om vurdering af modellen med vejlederen og med 

studerende, en studerende fra hvert af de to moduler – En studerende havde ikke mulighed for at 

                                                             
1
 Seth Chaiklin har særlig indsigt i at arbejde med modeller i fagundervisning, og er medudvikler af den 

konkrete model af sygeplejepraksis der er anvendt i projektet (Sievert og Chaiklin 2008).   
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deltage i samtale. Opsamling af disse samtaler var efterfølgende vist til /refereret for henholdsvis 

vejleder og studerende, for at bekræfte at det var retvisende. Disse opsamlinger danner 

udgangspunkt og underbygning for vurdering af modellens egenskaber i næste afsnit.  

Vi vil i den forbindelse takke for kritiske og konstruktive kommentarer og spørgsmål til modellen 

ved møder med kliniske vejledere. 

 

Vurdering af modellen på grundlag af erfaringer fra pilotprojektet 

Modellens tilstrækkelighed  

 Der var ingen situationer hvor det viste sig at være problematisk at bruge modellen.  

Ligeledes var der ikke tilfælde, hvor man mærkede behov for at tilføje eller ændre 

kategorier eller relationer i modellen. Denne erfaring styrker vores tiltro til at modellen har 

fanget de væsentlige relationer man som sygeplejerske altid handler i forhold til. 

Anvendelighed i klinisk undervisning  

 Modellen har været hjælpsom til at inddrage og organisere faglig viden i forhold til 

konkrete kliniske situationer. Dens enkelthed ser ud til at være en styrke i og med den 

virker ligetil, logisk og giver overblik.  

 

 Modellen kræver introduktion hvorefter studerende også selv kan arbejde med modellen. 

 

 Fungerer som et godt udgangspunkt for refleksion – er overskuelig at anvende. 

 

 Modellen er medvirkende til at støtte en faglig udvikling hvor faglig viden og refleksion kan 

forenes i forhold til en konkret situation. 

Situationsanalyse  

Er nyttig i forhold til: 

 At sortere i alle data der vedrører patientsituationen.  

 

 At huske ting i situationen – en støtte hertil.  

 Struktur i arbejdet dvs. modellen kan hjælpe til at kortlægge en situation, som giver 

en klar måde til at tale om, og præsentere en patientsituation og synliggøre klare 

indfaldsvinkler til handling.  

 Analysen også giver et stærkt grundlag for at se begrundelser og forstå 

beslutninger, eksempelvis for en indlæggelse af en patient. 

Mobilisering af faglig viden 

Er nyttig i forhold til: 
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 At fokusere opmærksomhed, som kan hjælpe til at identificere / mobilisere relevant 

faglig viden for at håndtere de relationer som er identificeret.  

 Begrebsforståelse – nogle begreber bliver mere tydelige og lettere at forstå, fordi 

begreber forstås i forhold til relationer i modellen. 

 

 At skærpe opmærksomheden på hvorfor det er vigtigt at være præcis i sit sprog 

(dvs. skærpe opmærksomheden på betydningen af at bruge et fagligt sprog i 

formidlingen), når patientsituation kortlægges ud fra modellen. 

Beslutning og forklaring 

Er nyttig i forhold til: 

 At kvalificere og forstå beslutninger vedrørende patientsituationer, på den måde at 

studerende skal arbejde med at forstå betydningen af kompleksitet, og får et nyt 

redskab hertil. 

 Formidling af kompleksitet i patientsituationer mundtligt og skriftligt (også til andre 

faggrupper) 

Sygeplejefaglige egenskaber  

Er nyttig i forhold til: 

 At være meget patientorienteret, dvs. at holde et direkte fokus på patientens ønsker 

og perspektiv 

 Klassisk sygeplejeorientering og dynamisk dvs. god til at kortlægge kliniske 

patientsituationer, og hjælpe til at skabe et helhedsbillede. 

  

 At hjælpe til at fremhæve et decideret sygeplejerskeperspektiv, som også klargør 

hvornår der er brug for andre faggrupper. 

 

 At hjælpe til at se perspektiver til evaluering og dokumentation. 

 

 

 

Konklusioner vedrørende anvendelse af model af sygeplejepraksis i klinisk 

undervisning 

 

1. På baggrund af den empiriske erfaring fra pilotforsøget kan vi konkludere, at der er 

stadig grund til at tro, at modellen kunne være relevant i forhold til undervisning i 

klinisk praksis. Mere konkret kan det hjælpe studerende til,at: 

 

 få øje på relevante relationer i praksissituationer, herunder hvilke spændingsforhold de 

handler i forhold til.  
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 begrunde aktuelle sygeplejehandlinger og handlinger på længere sigt – herunder 

prioritering af handlinger. 

 se hvordan de kan bruge deres eksisterende almene fagviden i en specifik faglig 

sammenhæng.  

 

Vurdering af modellens egenskaber i forskellige læresituationer 

Dette afsnit bygger på erfaringer med brug af modellen i klinisk uddannelse, og fremlægger 

modellens værdi og anvendelighed i forskellige situationer i klinisk uddannelse. 

 

Kan bruges i en bred vifte af sygeplejefaglige situationer 

 Modellen kan bruges ad hoc.  

Den giver en effektiv måde til en kortlægning af en patientsituation, der måske fremstår 

meget kompleks og uoverskuelig. Det gælder i forhold til akutte patientsituationer, samt 

ved længerevarende patientforløb. 

 

 En enkel og effektiv måde til at tænke sammenhæng på. 

 

Kan bruges både til planlægning og fortolkning 

 Modellen kan bruges fremadrettet og bagudrettet i forhold til 

patientsituationer/patientforløb.  

 

Med vejleder 

 Kan benyttes til systematiske refleksioner i forhold patientsituationer, som skal 

gennemføres både mundtligt og skriftligt i klinisk uddannelse. 

 

 Det er en effektiv måde til en kortlægning af en patientsituation. Fx kan vejleder, sammen 

med studerende, tegne modellen og have små streger/pile ud fra hver komponent for at 

give overblik over hvad komponenterne hver i sær indeholder og hurtigt få et billede 

af/overblik over patientsituationen. 

 Anvendelig i klinisk vejledning som et godt supplement til de eksisterende 

læringsredskaber, som Portfolio, kompetencekort og refleksionscirkel. 

 

For studerende 

 Kan bruges i det daglige arbejde.  

 

 Der kan arbejdes med modellen, sammen med vejleder i forhold til nogle eksemplariske 

patientsituationer.  

 

 Studerende kan arbejde videre med modellen mere selvstændigt. 

 

 



7 
 

 Støtter et helhedsbillede af sygeplejepraksis, som viser hvad der skal være fokus på, og 

giver derved et klart mål for at vurdere og styre egen læring. 

 

 

Med andre studerende 

 Redskab der lægger op til at flere studerende kan arbejde sammen om en problemsituation 

- Peer learning. 

I forbindelse med prøver 
 Kan bruges i forbindelse med forberedelse til prøve. Kan være hjælpsom til fx at få 

perspektiver på en klinisk situation. 
 

Andre moduler 
 Kan anvendes på andre moduler. 

 
 

Perspektiver i samarbejdet mellem forskning, praksis og uddannelse 

For det første har samarbejdet mellem konsulenter og ansvarlige i den teoretiske og kliniske 

undervisning givet nogle fælles drøftelser af generelle uddannelsesmæssige udfordringer og 

hvordan disse håndteres med eksisterende redskaber, som refleksionscirkel, kompetencekort og 

Portfolio. Udfordringer som fx, at lære at identificere komplekse situationer og forskellige 

dilemmaer samt at håndtere disse.  

For det andet har projektet været et samarbejde mellem forskning og uddannelse med 

udgangspunkt i nogle gode ideer (dvs., en teoretisk motiveret model om sygeplejepraksis). 

Endvidere har projektet draget fordel af et forskningsbaseret perspektiv om modelbaseret 

tænkning. Projektlederen og forskeren havde et fælles grundlag i ”modellen” og ideerne bag 

fagmodeller, at arbejde ud fra. Det har fremmet og styrket både samarbejdet og kvaliteten af 

projektet, hvor forskerdeltagelsen har kvalificeret tilrettelæggelse af opgaver, formativ evaluering 

og justering af opgaver undervejs samt måder til vurdering af modelanvendelse relateret til 

læringsudbytte. 

 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Projektet har undersøgt hvor vidt en model af sygeplejepraksis kunne være relevant i forhold til 

undervisning i klinisk praksis. En særlig egenskab ved modellen er at den ses som et nyt og godt 

supplement til refleksionscirklen og eksisterende redskaber, som anvendes i læreprocessen, hvor 

modellen har særlig værdi i forhold til at holde et stærkt og mere direkte fokus på 

patientperspektivet.  

Mere specifikt, understøtter projektet følgende udsagn: 

 

a) Modellen illustrerer væsentlige relationer som altid er i samspil i 

sygeplejepraksis, i forhold til både enkle og komplekse situationer i praksis.  Det 

medfører at modellen kan være særlig værdifuld for at  
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i) være en enkel vej til at tænke sammenhæng på effektiv måde, hvor 

det er vanskeligt at danne sig et fuldt billede at sygeplejepraksis og 

patientsituationer, som rummer de forskellige sygplejehandlinger der ligger 

indenfor alle specifikke områder af sygeplejepraksis, og  

ii) gøre det lettere at se hvad praksis væsentligst handler om, og hvad 

en sygeplejerske indenfor et specifikt område handler i forhold til. Modellen 

giver en struktur både til at perspektivere den specifikke patientsituation og 

gøre den mere overskuelig, herunder skelne mellem væsentligt og 

uvæsentligt i situationen. Når man har fat i de væsentlige relationer i praksis, 

og deres samspil har man et grundlag til handlingsforslag. Derved kan 

modellen hjælpe til at forenkle kompleksitet og skabe overblik. 

 

b) Anvendelse af den konkrete model i vejledningen kan være hjælpsom i forhold 

til specifikke udfordringer som fx at koble faglig viden til praksis. Modellen kan 

hjælpe til at mobilisere eksisterende og ny viden som kan bruges til at håndtere 

relationernes indbyrdes sammenhæng og samspil, herunder give perspektiver til evaluering 

af den viden man anvender i de beslutninger man tager i praksis. 
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Bilag 1 

 

Den følgende er en fremstilling af den oprindelige model af sygeplejepraksis som Chaiklin og 

Sievert udviklede i 2007. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Bilag 2: Modellen udvidet med en præcisering af grundtanken med fremhævning af aspekter som er særlig relevant i psykiatri/Dorte Ørum og Anette Due Hartmann 

 
 

Model af sygeplejepraksis, først udviklet af 
Seth Chaiklin & Anne Sievert i 2007 

                         

   

   

   

   

   

   

        

        

        

        

   

                                             Mål for sygeplejen: 

                    ”At fortsætte værdigt liv”  

                                                                                                                           

                                                               

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  Tilstand  

 

    Ønsker 

   

Betingelser 

    

Begrebsafklaring ’Tilstand’: 

 Adfærd: fysisk, psykisk, socialt, åndeligt, 

kulturelt 

 Fremtræden, opførsel, adfærd, 

symptombillede 

 Verbalt/non-verbalt 

Begrebsafklaring ’ Betingelser´ 

 Forudsætninger, rammer, vilkår, problemer, ressourcer 

Begrebsafklaring ‘Ønsker’: 

 3 perspektiver: 

o Patientens 

o Pårørende/netværk 

o Personalet/systemets 

 Eksplicit: mundtligt udtrykt eller handling 

 Implicit: set, hørt, accepteret, anerkendt 

Begrebsafklaring ´Mål for sygeplejen´ 

At fortsætteværdigt liv rummer alle 

situationer for sygeplejehandlinger - 

rettet mod mennesker og situationer der 

vedrører akut, kritisk og kronisk sygdom. 


