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HVAD UDVIKLING ER 

 
Man har ligget i svøb 

 i et åndeligt skrud, 
som der livet igennem 

 går svind i, 
- såsom udvikling er: 

 at man vikler sig ud 
af, hvad andre 
 har viklet En ind i. 

 
Piet Hein 
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DAGENS OG MORGENDAGENS UDFORDRINGER 
I KLINISK SYGEPLEJEPRAKSIS 

› Somatisk dårligere patienter – kompleksitet, co-morbiditet 
›  Involvering – partnerskab - fælles beslutningstagen 
› Bruger- og medarbejderdreven innovation 
› Accelererede patient forløb 
› Sammenhæng, kontinuitet i patientforløb 
› Skemaer, registreringer, standard- og dokumentation, kontroller 
›  Individualitet og personcentered medicine 
› Viden fra internet, facebook, journalistik 
› Sundheds- og velfærdsteknologi (robotter, telemedicin) 
› Resultatorientering og økonomiske skærpninger 
› Kort tid sammen med patienten 

› Store kommunikative og relationelle udfordringer i udøvelsen af 
sygeplejen 
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Et paradoksalt handlefelt 

Velfærdsstatens udvikling: 
› Fællesskab – individualitet 

Den offentlige sektor: 
› Øgede produktivitetskrav – besparelsesramme  
› Velfærdsinnovation/teknologi – menneskelig værdighed 

Sundhedssystemet: 
› Højtspecialiserede funktioner vs. patientforløb 
›  In patients – out patients   
› Pakke/standardiserede forløb vs. individuelle forløb 
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HANDLEKRAFT 

At kunne læse situationen 
Opmærksomhed 

Interesse 
Indlevelsesevne 

Selvindsigt, at turde sætte sin forforståelse på spil 
Viden om mennesker og faget 

Refleksion 
Mod 

 
 

Stærkt inspireret af Ole Fogh Kirkeby 
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MODET 
Det kræver mod til at: 
 
› Blive konfronteret med sig selv, egne erfaringer, værdier og 

fordomme. 
 

› Stole på sig selv og sin dømmekraft  
› Tage ansvar. Det kræver mere end uddannelse og faglig viden 

 

› At være til stede i situationen. 
 

› Egne følelser berøres: Sentimentalitet, intimitet eller sensitivitet. 
 

› At risikere at blive afvist af patient og/eller pårørende. 
 

› Turde prioritere sygepleje, selv om man går imod en kultur, hvor 
sygeplejen er blevet nedprioriteret. 
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KRITISKE SUCCESFAKTORER  
 - RAMMEBETINGELSER 

 
›  Individuelle kompetenceudviklingsplaner harmoniseret med en bevidst og synlig 

prioritering af afdelingens behov 

›  Tydelige kriterier for kompetencer inden for klinik, ledelse og FoU,  

›  Rekrutteringsflow: Systematisk sikre ”fødekæden”, ”identifikation af ”spirerne” 

›  Etablering af akademiske stillinger i klinisk praksis: Bestemmelse af niveau og type, 
synlige karriereveje og entydige stillingsbetegnelser 

›  Ledelsesmæssig forståelse, opbakning og handling (skabe rum) 

›  Sygeplejefaglige leders faglige fundament og kommunikative evner – argumentation, 
synlighed og nytteværdi 

›  Øgning af intern bevilling som basisøkonomi og evne til at skaffe flere eksterne bevillinger 



KRITISKE SUCCESFAKTORER - KULTUR 

›  Kulturændring i organisationerne, hvor udvikling, forskning og drift kan blive to sider af 
samme sag 

›  Skabelse af en kultur, hvor udviklings- og forskningsresultater anvendes:  

›  fundamental systematisk, analytisk og kritisk tænkning (fx undringens eftertænksomhed) 
›  at være her og ikke der (sortere og prioritere, mod og sanselighed) 
›  etablering af studiegrupper, journal clubs (emnespecifikke, generelle, teoretiske) 
›  kursusvirksomhed (litteratursøgning, start-up kurser, artikelskrivning og formidlingskurser) 
›  adgang til bibliotek, databaser, PC 
›  udlægge vifte af implementeringsaktiviteter, inspirationskatalog 

›  Dannelse og vedligehold af et aktivt og positivt udviklings- og forskningsmiljø 

›  Udvikling af samarbejdsrelationer (mange slags men fremhæves skal universitære relationer) 



AARHUS 
UNIVERSITET 

CHARLOTTE DELMAR 

FORSKELLIGE BEVÆGELSER I EN FORSKNINGSPROCES 

Udvikle ny 
viden 

Formidle ny 
viden 

Implementere 
ny viden 

Opdatere 
viden 

Undring 

Refleksion 

Analyse 



Ø  formuler en unik uddannelse- og forskningsstrategi 
l  Kan &vil  
l  Mod 
l  Klar hensigt 
l  Sammenhængskraft 
l  Positiv vækstkultur 

Ø  bær den rundt i systemet 
Ø  identificer de nøglepersoner/ildsjæle, der skal få 

strategien til at leve 
Ø  styrk kompetencerne 
Ø  anvendelighed 

Gode råd 


