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Resumé  

Specialet ”Sygeplejerskers oplevelser af kompetenceudvikling”, har til formål at undersøge, 

hvordan sygeplejersker oplever Det Postgraduate Udviklingsforløb (DPU) og hvilken betyd-

ning DPU har ift. sygeplejerskernes kliniske sygepleje. Metodisk anvendes det kvalitative, 

semistrukturerede interview, hvor seks sygeplejersker inkluderes. Empirien analyseres ud fra 

en Ricoeur-inspireret analysemetode, som frembringer det betydningsfulde i sygeplejersker-

nes oplevelser. Der fremkommer fire temaer: Større forståelse på tværs af subspecialer; Vi-

densdeling og stagnerede arbejdsrutiner; Fra viden til handling og Professionsstolthed. Det 

kan konkluderes, at deltagelse på DPU giver en ny arbejdsglæde. DPU giver sygeplejersker et 

fælles vidensgundlag og en evne til at se helheder på tværs af patientovergange, som betyder 

forbedret sygepleje. Desuden får de nye samarbejdsrelationer, som efterfølgende afspejler sig 

i den kliniske sygepleje. Perspektiverende kan fundene pege i retning af nødvendigheden i at 

nytænke de hidtidige kompetenceudviklingsforløb, hvor sygeplejersker inddeles efter kompe-

tenceniveau. 

 

English summary  

The master thesis “Nurses experiences of competence development”  has the purpose of re-

searching how nurses experience The Postgraduate Development-course (TPD) and what im-

portance TPD has in relation to the nurses’ clinical nursing. Methodically is applied the quali-

tative semi-structured interview where six nurses are included. The empiricism is analyzed 

from a Ricoeur-inspired analysis method that produces the important part in the nurses’ expe-

riences. From this is obtained four themes: Larger understanding across sub-specialties; 

Knowledge sharing and stagnated work routines; From knowledge to action; Professional 

pride. It’s concluded that participation in TPD gives a new job satisfaction TPD gives nurses 

a joint knowledge foundation and an ability to see an entirety across patient handovers which 

means improved nursing. Furthermore they get new collaborative relationships that subse-

quently reflect itself in the clinical nursing. Perspectively the findings can point in the direc-

tion of the necessity of rethinking the previous competence development courses where nurs-

es are divided by level of competence. 
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Specialets struktur  

For at skabe kohærens i nærværende speciale, er der udarbejdet en oversigt over specialets 

struktur. Specialet er opdelt i fire dele efter inddelingen af IMRaD. Indholdet i specialet har 

afsæt i kvalifikationsbeskrivelserne for ”Speciale (4. semester)” fra studieordningen for kan-

didatuddannelsen i sygepleje (Studienævnet for Sygepleje 2012). Samtidigt udgør strukturen 

specialets indledning, og derfor er specialets første afsnit et baggrundsafsnit. 

 

Del I (introduktion) indeholder et baggrundsafsnit, hvor der redegøres for en selvvalgt syge-

plejefaglig problemstilling. Afsnittet vil blive efterfulgt af en informationssøgning, som op-

følges af en afgrænsning. Slutteligt udmønter Del I sig i en problemformulering. 

 

Del II (metode) omhandler dels undersøgelses placering indenfor en videnskabelig forståel-

sesramme og dels en beskrivelse og argumentation af dataindsamlingsmetode og analyseme-

tode. 

 

Del III (resultater og diskussion) inkluderer en kort præsentation af deltagerne. Herefter føl-

ger først en redegørelse for analysens fund og derefter en diskussion, hvor fundene løftes til et 

mere alment niveau.  

 

Del IV (afslutning) rummer en kritisk vurdering af specialets undersøgelse. Specialet afsluttes 

med en konklusion og perspektivering, samt en litteraturliste og en bilagsoversigt. 
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Del I 

1.0 Baggrund 

Kompetenceudvikling af sygeplejersker har en stigende, central plads i dagens sundheds-

væsen, både nationalt og internationalt. Udvikling af sygeplejersker har bl.a. rødder tilbage til 

Nightingale (Nightingale 1859), men grundlaget for at udvikle sygeplejersker har ændret sig 

siden da. Derfor vælger jeg, at specialets første afsnit belyser kompetenceudvikling i et histo-

risk perspektiv for at synliggøre, hvilke rationaler og præmisser, der ligger til grund for nuti-

dens kompetenceudvikling. 

 

1.0.1 Kompetenceudvikling i et historisk perspektiv 

Sundhedsvæsenet har gennemgået store forandringer, men især siden 1970’erne, hvor efter-

krigstidens velfærdssystem var umulig at finansiere, hvilket betød en global finansiel krise 

(Pedersen 2011). Det indebar, at hvert land skulle klare sig i en global konkurrence imod hin-

anden og samtidigt medførte det en reformering af velfærdsstaten til konkurrencestaten for at 

muliggøre fastholdelse af velfærd (ibid). Som konsekvens af reformeringen fokuserer Dan-

marks sundhedsvæsen nutidigt på effektivitet
1
, resultater og produktion for at indløse målsæt-

ninger om at skabe komparative fordele (fx finansiel bæredygtighed) i den globale konkurren-

ce (ibid). Inden reformeringen havde velfærdsstaten fokus på efteruddannelse, som et gode i 

relation til arbejdsmarkedet. Med reformeringen skiftede efteruddannelse dog betydning til at 

blive livslang kompetenceudvikling og blev til et økonomisk- og arbejdsmarkedspolitisk red-

skab. Kompetenceudvikling antages derfor nutidigt at være en måde at opnå arbejdsmarkedets 

behov for kompetent arbejdskraft på (Nordisk Ministerråd 2011; Pedersen 2011; Frederiksen 

& Kristensen 2005). Årsagen er, at kompetenceudvikling er med til at skabe et mere effektivt 

sundhedsvæsen og højner både patientsikkerheden og kvaliteten af sygeplejen (Jaradeh & 

Hamdeh 2010; Dickerson, Decker & Scanlon 2014; Tilley 2008; Ni. et. al. 2014). I store dele 

af udlandet fx Kina, Canada, Storbritannien og Australien, er det blevet obligatorisk for syge-

plejersker at gennemføre kompetenceudviklingsforløb, for at kunne forlænge deres autorisati-

on. I Danmark det er en grundlæggende tanke, at grunduddannelsen til sygeplejersker ikke 

dækker de konstante ændringer i sundhedsvæsenet. Sygeplejersker skal derfor kvalificeres til 

at forsætte udviklingen af kliniske kompetencer efter afsluttet grunduddannelse (Uddannelses- 

                                                 

1
 Effektivitet betyder ud fra Pedersens optik, at ”det er de offentligt ansattes opgave at indløse de målsætninger 

og at producere de resultater, som politikerne kræver. Når de offentligt ansatte skaber resultater (output), der 

svarer til målsætninger og resultatkrav, har de arbejdet effektivt” (Pedersen 2011: 207) 
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og Forskningsministeriet 2008). Samtidigt skal kompetenceudvikling, både nationalt og inter-

nationalt, få sygeplejersker på højde med befolkningens demografiske udvikling og heraf de 

hastige ændringer i patientplejen
2
 og den øgede kompleksitet i sygeplejen (New Insight 2014; 

Regeringen 2013; Tilley 2008; Ross, Barr & Stevens 2013). 

I nedenstående afsnit belyses kompetenceudvikling i et nyligt perspektiv for at afklare, 

hvilke nutidige problemstillinger, der eksisterer indenfor kompetenceudvikling af sygeplejer-

sker.  

 

1.0.2 Kompetenceudvikling i et nyligt perspektiv 

Som udtryk for kompetenceudviklingens stigende rodfæste blev kompetenceudvikling i 2000 

en del af EU’s agenda for den økonomiske effektivitet i konkurrencestaten, for at nå beskæf-

tigelsesmålet (Europakommissionen 2014). For at realisere EU’s mål, ville regeringen løfte 

Danmark til det allerhøjeste internationale niveau indenfor livslang opkvalificering. På denne 

baggrund blev rapporten ”Danmarks strategi for livslang læring” udarbejdet, som viste, at der 

var et markant behov for at løfte den systematiske kompetenceudvikling indenfor arbejdslivet 

af fx sygeplejersker. De faglige og almene kompetencer skulle opkvalificeres, løftes, udvikles 

og anvendes (Undervisningsministeriet 2007).  

Det er dog nødvendigt at være kritisk ift. den belyste massive vilje til kompetenceud-

vikling. Kompetenceudvikling kan antages at være blevet den vestlige kulturs mantra. Begre-

bet har erobret dagsordener, men er samtidigt blevet til en selvfølgelighed og et flertydigt 

begreb (Bønløkke 2005; Frederiksen & Kristensen 2005), som problematiseres nedenfor. 

 

I Danmarks strategi (den ovennævnte) tyder det på, at kompetenceudvikling og livslang læ-

ring er to sider af samme sag. Et dybere indblik i, hvilken definition af kompetenceudvikling 

regeringen anvender, findes i en rapport, hvor der er kortlagt 16 kompetencebehov, der er 

fremsat at være de vigtigste fremtidige kompetencer for både sygeplejestuderende og uddan-

nede sygeplejersker at mestre i sundhedsvæsenet i år 2025 (New Insigth 2014). I rapporten 

beskrives det, at kompetencebegrebet langt fra er entydigt, men alligevel forsøger de at ind-

kredse begrebet: ”Kompetencer er de færdigheder, evner, viden, adfærd og holdninger, som 

er medvirkende til levering af de ønskede resultater og dermed arbejdsindsats” (ibid: 28). 

Den brede definition kan indikere, at kompetencer er handlingsorienteret og at de skal anven-

                                                 

2
 Danmarks Statisk estimerer, at andelen af ældre over 65 år fra 2010-2042 vil stige med 25 % (Danmarks 

Statistik 2010) og World Health Organization skønner, at kroniske sygdomme udgør 63 % af samtlige 

dødsårsager globalt i 2014 (WHO 2014) 
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des i praksis. I den internationale forskningslitteratur er definitionerne også meget brede, og 

begrebet kompetenceudvikling anvendes uden yderligere at tage stilling til, hvordan begrebet 

defineres eller hvad det rummer (Gallagher 2008; Tilley 2008; Blazun, Kokol & Vosner 

2015). De brede definitioner er et resultat af en problemstilling, hvor kompetencebegrebet er 

placeret så centralt, men at der samtidigt er en kolossal usikkerhed om, hvad kompetenceud-

vikling er (Illeris 2012). Illeris gør opmærksom på, at tendensen til at bruge ordene kompe-

tence og kompetenceudvikling er ukritisk og bruges som signalord til at indikere, at menne-

sket er kommet på højde med samfundets nuværende strømninger (ibid). Det kan være kor-

rekt, at kompetenceudvikling er bedst egnet til at rumme og indramme de krav, som samfun-

det stiller – men set i lyset af et systematisk review, er den uklare definition af kompetence og 

kompetenceudvikling ikke til gavn for patientsikkerheden, men nærmere en trussel imod den 

(Watson 2005). En mere konkret indsnævring af kompetenceudvikling følger i afsnit 1.1.4. 

Først vil jeg kaste blikket tilbage på, hvordan kompetenceudvikling udspiller sig i den klini-

ske sygepleje. Det vil give et indblik i, hvordan der nutidigt arbejdes på at opfylde regerin-

gens mål om systematisk kompetenceløft og kompetenceudvikling af sygeplejersker. 

 

Både nationalt og internationalt er der et væld af kompetenceudviklingsforløb til sygeplejer-

sker (Griffiths et. al. 2013; Govranos & Newton 2014; Munro 2008; Altmiller 2013; Bispe-

bjerg Hospital 2014; Aarhus Universitetshospital 2015; Region Syddanmark 2014). Fælles for 

kompetenceudviklingsforløbene er, at sygeplejerskerne typisk inddeles efter kompetenceni-

veauer. Kompetenceniveauerne har reference til teorien fra Benner, omhandlende kompeten-

ceniveauerne indenfor klinisk sygepleje: From Novice to Expert (Benner 2001). Det betyder, 

at sygeplejersker konkret inddeles efter antal års erfaring indenfor specialet. Fx 0-1 års erfa-

ring svarer til Benners kompetenceniveau novice (Bispebjerg Hospital 2014; Region Syd-

danmark 2014). Indholdet og formålet med kompetenceudviklingsforløbene er forskellig af-

hængig af, hvilket kompetenceniveau sygeplejersken placeres på. I de forløb, hvor sygeplejer-

sker inddeles i kompetenceniveauer, oplever sygeplejerskerne både kompetenceudviklingsfor-

løb særdeles vigtige ift. at udvikle egen professionel viden og praktiske færdigheder og ople-

ver at være på højde med de kontinuerlige udviklinger i samfundet (Khomeiran et. al. 2006; 

Wood 2006; Ni et. al. 2014). Andre sygeplejersker oplever, at kompetenceudviklingsforløbe-

ne er ligegyldige, og at forløbene bruges af lederne, som et middel til at belønne eller straffe 

medarbejdere (Ellis & Nolan 2005; Ross, Barr & Stevens 2013). Kompetenceudvikling er 
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også en måde at fastholde sygeplejersker på, da udviklingsmuligheder i jobbet er afgørende 

for fastholdelse af sygeplejersker (Hemmingsen & Olsen 2005; Drey, Gould & Allan 2009). 

Et andet eksempel på et kompetenceudviklingsforløb findes på Amager & Hvidovre Hospital 

Ortopædkirurgisk Afdeling, nærmere konkret Det Postgraduate Udviklingsforløb (DPU). For-

løbet adskiller sig markant fra andre kompetenceudviklingsforløb ved ikke at inddele sygeple-

jersker efter kompetenceniveauer. I stedet deltager sygeplejersker på tværs af kompetenceni-

veauer og subspecialer. Det er interessant, da kompetenceudviklingsforløb oftest ikke er flek-

sible og generelt ikke er relevante på tværs af sygeplejeteams (Nsemo et. al. 2013). Yderligere 

er det interessant, da deltagerforudsætninger har en afgørende betydning for udbyttet af kom-

petenceudviklingsforløbene. En forudsætning er sygeplejerskers motivation og det fremgår, at 

sygeplejersker med få års erfaring er mere motiverede for at deltage (Munro 2008; Tabari-

Khomeiran et. al. 2007; Khomeiran et. al. 2006). Samtidigt vurderes nyuddannede sygeplejer-

sker til at have et særligt behov for at udføre sygeplejen og at de har behov for særlig viden 

for at skabe tryg- og sikkerhed. Deres argument har afsæt i Benners teori om, at novicen 

mangler overblik og erfaring, samt har behov for meget struktur (Larsen & Aagaard 2005; 

Region Hovedstaden 2010; Permin 2007). DPU laver ikke en inddeling efter kompetenceni-

veauer eller antal års erfaring, hvilket er en interessant problemstilling, da studier viser, at 

sygeplejersker med forskellig års erfaring har behov for forskellige forløb og at ét kompeten-

ceudviklingsforløb ikke kan passe til alle sygeplejersker (Gould, Drey og Berridge 2007; Bre-

kelmans, Poell & Wijk 2013). Årsagen er, at sygeplejersker der deltager i kompetenceudvik-

lingsforløb har behov for, at indholdet er skræddersyet til deres egne behov for, at kunne ud-

nytte de tilsigtede erhvervede kompetencer. Fx har erfarne sygeplejersker behov for en anden 

forberedelse til kompetenceudviklingsforløbene end mindre erfarne sygeplejersker. Det er dog 

uvist, hvordan sygeplejersker oplever DPU, når de deltager på tværs af erfaringsniveauer og 

subspecialer. Det vil være relevant at undersøge yderligere, hvilket jeg vender tilbage til i 

specialets afgrænsning. 

Ved DPU er der både et succeskriterium og en forventning til, at sygeplejersker fører 

ny viden tilbage til afsnittene, integrerer det i den kliniske sygepleje og er med til at højne 

fagligheden (Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 2014a). I lyset af Eeg og kollegaer, be-

tragtes kompetenceudvikling dog som en underminerende faktor for at højne fagligheden, 

fordi rationalerne bag kompetenceudvikling bærer præg af en managementankegang (Eeg, 

Glinsvad & Stenholt 2005). Illeris mener, at der indenfor kompetenceudviklingsforløb er en 

fejlagtig stor tilbøjelighed til at se på undervisningsmetoder m.m. frem for, som kan anses 
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værende mere væsentligt, at se på de deltagernes (sygeplejerskens) engagement og oplevelser 

af, hvordan de anvender kompetenceudviklingen i praksis (Illeris 2014). Det er derfor ikke 

tilstrækkeligt blot at acceptere, at sygeplejersker har gennemført et kompetenceudviklingsfor-

løb (Tabari-Khomeiran et. al. 2007; Ellis & Nolan 2005; Nayton et. al. 2014). Det er dog 

uklart, hvordan sygeplejerskerne oplever DPU ift. i den kliniske sygepleje. Det er en problem-

stilling, der vil være relevant at undersøge nærmere, da kompetenceudvikling beskrives som 

værende en måde at fastholde sygeplejersker på og at det, som nævnt tidligere, øger både pa-

tientsikkerheden og kvaliteten af sygeplejen. Yderligere kan det være relevant at undersøge, 

da formålet med kompetenceudviklingsforløbene er at skabe og øge sygeplejerskernes prakti-

ske færdigheder – som dog først bliver tydelige efter forløbenes afslutning, når sygeplejer-

skerne i den kliniske praksis omsætter den nye viden (Nsemo et. al. 2013; Hemmingsen & 

Olsen 2005).  

For at undersøge eksisterende viden, udvikle en mere konkret problemstilling og pla-

cere undersøgelsen i en faglig kontekst, er det nødvendigt at udføre en grundig informations-

søgning (Buus et. al. 2008; Polit & Beck 2014). Dette gennemgås nedenstående. 

 

1.1 Informationssøgning 

Informationssøgningen er opstillet systematisk ved først at fremstille en indledende- og en 

systematisk søgning, som leder over i et afsnit med en beskrivelse af udvælgelsesprocessen, 

der efterfølges af en forståelse for kompetenceudvikling og til sidst en litteraturgennemgang. 

 

1.1.1 Den indledende søgning 

Først foretog jeg en indledende søgning. Formålet var: at skabe et overblik over den eksiste-

rende information, anvende det i baggrunden af specialet og finde relevante søgeord til den 

systematiske søgning. Samtidigt gav det en dybere relation til litteraturen til den videre sy-

stematiske søgning (Wallengren & Henricson 2014). Søgningen foregik i AU Library, Syge-

plejersken og Google. Søgningen i Google var med til at kortlægge området indledende – 

velvidende, at Google var uselekteret og utilstrækkelig (Bjerrum 2005). Der blev anvendt 

brede søgeord sygepleje/nurs* og kompetenceudvikling/competence development. 

Den indledende søgning viste, at kompetenceudvikling var et begreb med flere for-

skellige søgeord og at det var nødvendigt at anvende både competence og competency samt 
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både continuing education og professional development
3
 i den følgende systematiske søgning, 

da de anvendes synonymt (Gallagher 2007; Tilley 2008). Desuden viste søgningen, at kompe-

tenceudviklingsforløb af sygeplejersker internationalt anvendes i høj grad. Derfor blev både 

nationale og internationale kompetenceudviklingsforløb inkluderet for at give indblik i, hvor-

dan man i den kliniske sygepleje kompetenceudvikler. For at forstå rationalerne bag udbredel-

sen af de utallige kompetenceudviklingsforløb, blev strategier fra regeringen og EU ligeledes 

inkluderet. Desuden blev fagbøger om konkurrencestaten og om kompetence inkluderet, for at 

forstå betydningen af kompetence og kompetenceudvikling, samt for at give en forståelse af, 

på hvilket grundlag kompetenceudvikling sker. 

En indledende søgning følges altid op af en systematisk søgning, for at gøre søgningen 

specifik ift. specialets problemstilling (Bjerrum 2005). Nedenstående afsnit behandler dette. 

 

1.1.2 Den systematiske søgning 

Formålet med den systematiske søgning var at finde information til: baggrundsafsnittet, inter-

viewguiden og diskussionen af fundene. Sidst nævnte skete dog først efter at fundene var 

fremkommet, for at få relevant information ift. fundene. I den systematiske søgning blev føl-

gende databaser anvendt: Cinahl, PubMed og Eric. For at sætte den internationale forsknings-

litteratur i korrelation med den nationale litteratur, blev der desuden søgt på de skandinaviske 

databaser: Klinisk Sygepleje og Vård i Norden. 

 

Da kompetenceudvikling af den indledende søgning viste sig at være et flertydigt begreb, blev 

den systematiske søgning initieret ved at finde de mest dækkende og mest præcise forståelser 

for søgeordenes betydning. Det betød søgninger på kontrollerede søgeord i hver database. Det 

medførte fx at der på PubMed var fire Mesh-termer for hhv. competence og competency, som 

blev inkluderet i søgningen. 

Bloksøgning blev anvendt som søgestrategi (figur 1, næste side), fordi den sikrede en 

systematisk opstilling af søgeordene og indsnævring indenfor problemstillingen (Buus et. al. 

2008). Der blev brugt booleske operatører AND og OR, samt trunkering (*) til at udvide søg-

ningen. Desuden blev brugt NOT til at eksludere bl.a. sygeplejestuderende og patienter, som 

ikke havde nogen korrelation til problemstillingen.  

                                                 

3
 De engelske søgeord continuing education, competence development og professional development er 

fremadrettet i specialet valgt, at de alle oversættes til kompetenceudvikling 
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Til bloksøgningen blev opstillet in- og eksklusionskriterier (bilag 1) indenfor: kontekst, pub-

likationsdato, population, sprog og design. Fx blev information ældre end 10 år ekskluderet 

for at belyse problemstillingen i et nutidigt perspektiv. Populationen var kliniske sygeplejer-

sker og derfor blev artikler, som udelukkende omhandlede andre end kliniske sygeplejersker, 

ekskluderet. 

Den systematiske søgning blev fulgt op af en kædesøgning. Det gav mere specifikke 

vinkler, men var samtidigt også en form for kontrol til den systematiske søgning (Hørmann 

2011). Den samlede søgestrategi blev bekræftet af universitetets bibliotekar, hvilket betød at 

informationssøgningen, på et mindre niveau, blev kvalitetssikret (Buus et. al. 2008). Yderlige-

re blev de to forskere, der stod bag DPU, kontaktet med henblik på relevant litteratur. Det 

medførte, at deres forskningsstrategi, hvori der indgik information omkring DPU, blev inklu-

deret og ligeledes blev den pjece, som sygeplejerskerne modtager inden de begynder på DPU, 

inkluderet. Det gav mig en forforståelse af DPU, hvilket var en fordel (afsnit 2.1.1) grundet en 

manglende mulighed for at selv at foretage deltagerobservation til DPU, da forårets hold ikke 

var opstartet. Processen for udvælgelsen af de inkluderede artikler redegøres der for i neden-

stående afsnit. 

 

1.1.3 Udvælgelsesproces 

Udvælgelsesprocessen skete over flere omgange, da den systematiske informationssøgning 

viste, at der i tidsrummet 2005-2015 var publiceret et stort antal artikler omkring kompeten-

ceudvikling af sygeplejersker. Ved at læse titlen og skimme abstrakt, blev de to første store 

eksklusioner af dubletter lavet og ift. in- og eksklusionskriterierne. En stor del af de fravalgte 

artikler omhandlede ikke specialets problemstilling. Fx studerende som population. Andre 

artikler omhandlede effektmålinger og redskaber til dette. Ved den systematiske gennemlæs-

ning blev artikler ekskluderet, som satte lighedstegn mellem kompetenceudvikling og diplom- 
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eller masteruddannelse, da disse er mere formelle videreuddannelsestilbud med ECTS-point. 

Desuden blev kun forsknings-, faglige- og diskussions artikler inkluderet. Andre artikler var 

en del af et større studie, som var publiceret tidligere end 2005, hvorfor disse blev valgt fra. Et 

stort antal artikler blev ekskluderet vedr. kompetenceudvikling opnået ved onlinelæring. År-

sagen var, at onlinekompetenceudvikling var i opstartsfasen og at kompetenceudvikling, i 

form af onlinelæring, differentierede sig fra kompetenceudvikling, hvor sygeplejersker var 

fysisk tilstede og det endnu ikke var særlig udbredt (Liu, Rong  & Liu 2014; Karaman 2011; 

Zahner et. al. 2009). De nævnte eksklusioner medførte, at 23 artikler blev inkluderet (figur 2). 

Søgningen på Vård i Norden gav ingen relevante hits.  

 

De inkluderede artikler (gennemgås i afsnit 1.1.5) er bl.a. anvendt i baggrundsafsnittet og som 

udgangspunkt til at udarbejde det følgende afsnit om kompetenceudvikling sammen med in-

formationen fra den indledende søgning. Afsnittet danner udgangspunkt for min forforståelse 

af kompetenceudvikling, som er nødvendig, da der hersker en begrebspluralisme og derved en 

begrebsforvirring vedr. kompetenceudvikling.  
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1.1.4 Forståelser af kompetenceudvikling 

En årsag til uklarheden og de brede definitioner af kompetenceudvikling er, at kompetence-

udvikling er mangefacetteret og ikke er enestående kun til sygeplejen (Illeris 2012; Blazun, 

Kokol & Vosner 2015). Derfor vil det være relevant at inddrage perspektiverne, og nedenstå-

ende model
4
, fra Illeris, som har bidraget med generelle forståelser af kompetence og kompe-

tenceudvikling indenfor arbejdslivet. Modellen vil jeg supplere med international forsknings-

litteratur og sætte forståelsen indenfor en sygeplejefaglig kontekst. 

 

I figur 3 ses de tre dimensioner af læring: indhold, drivkraft og samspil. Læring er en proces, 

og resultatet af læringsprocessen er kompetenceudvikling. I et kompetenceudviklingsforløb 

skal indholdet skabe mening for, at deltageren kan udvikle sin funktionalitet dvs. anvende 

kompetencer i den givne kontekst (Illeris 2012). Hvis indholdet i et kompetenceudviklingsfor-

løb ikke skaber mening for sygeplejerskerne, vil de blive negativt stemt ift. forløbet og udbyt-

tet bliver minimalt (Wood 2007; Khomeiran et. al. 2006). Kompetenceudvikling sker på et 

individuelt plan, hvor deltagerens drivkraft skal inkluderes. Eksempler er motivation, person-

lige karakteristika og omstændighederne (fx sociale baggrund) (Tabari-Khomeiran et. al. 

2007; Ni. et. al. 2014; Ross, Barr & Stevens 2013). Det sidste element handler om deltagerens 

samspil, hvilket vil sige betydningen af integrationen med den omverden, som deltageren er 

en del af. Kompetenceudvikling er derfor også på et kollektivt- og organisatorisk niveau, hvor 

afdelingen og de opgaver, som den enkelte sygeplejerske skal bestride, skal overvejes (Gov-

                                                 

4
 I den internationale forskning er fundet én visuel model for kompetenceudvikling (Gallagher 2008), men 

modellen er valgt fra, fordi det vurderes, at den ikke er ligeså overskuelig og forståelig, som Illeris’ model 
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ranos & Newton 2014; Jaradeh & Hamdeh 2010). Desuden er tiden en væsentlig ressource (fx 

job-relaterede udfordringer herunder travlhed), som kan være både fremmende og en hindring 

for, at sygeplejerskerne kan udnytte mulighederne og få nyttig gavn af det lærte (Brekelmans, 

Poell & Wijk 2013; Friis 2005). 

På baggrund af denne forståelse, vil de inkluderede artikler i næste afsnit overordnet 

set blive gennemgået for at synliggøre, hvilken viden der danner grundlag for specialet. Artik-

lerne er hver især gennemlæst kritisk, for at synliggøre artiklernes styrker, svagheder m.m. 

(bilag 2). 

 

1.1.5 Litteraturgennemgang 

De inkluderede artikler viser, at der er en begrebspluralisme vedr. kompetenceudvikling af 

sygeplejersker (Blazun, Kokol & Vosner 2015; Watson 2005; Gallagher 2008; Tilley 2008). 

Samtidigt er kompetenceudvikling en nødvendighed ift. at matche sygeplejersker til sund-

hedsvæsenets fremtidige udvikling (Brekelmans, Poell & Wijk 2013; Nayton et. al. 2014). 

Herudover er det en måde til dels at øge både kvaliteten af sygeplejen og patientsikkerheden 

og dels at fastholde sygeplejersker på (Drey, Gould & Allan 2009; Ross, Barr & Stevens 

2013). I de fleste udviklingsforløb tilrettelægges forløbene ved at inddele sygeplejersker efter 

kompetenceniveau (med afsæt i Benners teori), hvor indholdet er forskelligt for hvert af disse 

niveauer (Ni et. al. 2014; Khomeiran et. al. 2006; Wood 2006; Nsemo et. al. 2013; Griffiths 

et. al. 2013). Fx modtager nyuddannede sygeplejersker specielle kompetenceudviklingsforløb, 

fordi de vurderes til at have behov for at lære den kliniske sygepleje og samtidigt har behov 

for meget struktur (Larsen & Aagaard 2005; Altmiller 2013). Forskningslitteraturen viser, at 

der i vidt omfang er undersøgt, hvilke faktorer der er en hindring eller en mulighed for et ef-

fektivt- og udbytterigt forløb (Tabari-Khomeiran et. al. 2007; Gould, Drey & Berridge 2013; 

Munro 2008). Faktorerne er både belyst ud fra ledernes, undervisernes og sygeplejerskernes 

perspektiver. Sygeplejerskernes oplevelser af kompetenceudviklingsforløb er divergerende fx 

både vigtige og ligegyldige (Dickerson, Decker & Scalon 2014; Govranos & Newton 2014). 

Afsluttende viser artiklerne, at det er sparsomt belyst, hvordan sygeplejersker oplever, 

hvilken betydning kompetenceudviklingsforløb har ift. den kliniske sygepleje. De få artikler 

viser på et overordnet plan, at kompetenceudviklingsforløb er vigtige for at udvikle egen pro-

fessionel viden og praktiske færdigheder samt at formå at være på højde med de kontinuerlige 

udviklinger i samfundet (Jaradeh & Hamdeh 2010; Hemmingsen & Olsen 2005; Ellis & No-
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lan 2005). Med denne forståelse (og de forrige afsnit) vil specialet i det følgende blive af-

grænset og udmunde i en problemformulering. 

 

1.2 Afgrænsning 

Kompetenceudvikling kan ses som den vestlige kulturs mantra og har en central placering 

globalt set, men er samtidigt blevet til en selvfølgelighed. En yderst anvendt måde at kompe-

tenceudvikle sygeplejersker på, er ved at inddele dem efter kompetenceniveauer. Dog adskil-

ler DPU sig, ved ikke at lave en sådan opdeling og samtidigt deltager sygeplejersker på tværs 

af subspecialer. Det er uklart, hvordan sygeplejersker oplever DPU, hvilket er et vigtigt ele-

ment at undersøge, da forskningsundersøgelser viser, at forudsætninger såsom erfaring og 

motivation har en afgørende betydning for oplevelsen og udbyttet af kompetenceudviklings-

forløb. Endvidere fordi, at forskning viser, at der ikke er ét kompetenceudviklingsforløb, der 

passer til alle sygeplejersker og ikke er relevant på tværs af sygeplejeteams. Viden om syge-

plejerskers oplevelser af DPU kan bidrage med ny viden om, hvilken betydning det har, at 

sygeplejersker i kompetenceforløbene ikke inddeles i niveauer efter antal års erfaring og sam-

tidigt kompetenceudvikles sammen med sygeplejersker fra andre subspecialer. I sidste ende 

kan oplevelsen af DPU muligvis have betydning for, hvordan sygeplejersker i den kliniske 

sygepleje anvender det tillærte. Dette leder over i en anden problemstilling: hvilken betydning 

har DPU ift. den kliniske sygepleje? Problemstillingen er, at formålet med forløbene er at 

udvikle og øge sygeplejerskernes færdigheder, men de bliver først tydelige efter forløbenes 

afslutning, når sygeplejerskerne i den kliniske praksis omsætter det lærte. Samtidigt er det 

interessant at undersøge, da kompetenceudvikling med en bagvedliggende managementtanke-

gang betragtes som et underminerende element for sygeplejerskers faglighed.  

 

1.3 Problemformulering 

Ud fra ovenstående afsnit afgrænses specialet til at besvare den todelte problemformulering: 

1) Hvordan oplever sygeplejersker at gennemføre DPU?  

Herunder at undersøge den oplevede deltagelse på tværs af antal års erfaring og subspecialer.  

2) Hvilken betydning har DPU ift. sygeplejerskernes egen kliniske sygepleje? 

 



 

Side 16 af 70 

 

Del II 

For at besvare problemformuleringen, rent metodisk, følger et metodeafsnit. 

 

2.0 Metode 

I nedenstående følger en beskrivelse og argumentation for den videnskabelige tilgang, da den 

virkelighedsopfattelse jeg anvender på min undersøgelse formes af det erkendelsesmæssige 

grundlag (Polit & Beck 2014).  

 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Som det fremgår af ovenstående problemformulering er omdrejningspunktet for undersøgel-

sen at undersøge en oplevelse af en bestemt situation, og derfor placeres undersøgelsen inden-

for den humanvidenskabelige tradition, nærmere et kvalitativt design. Den humanvidenskabe-

lige tradition beskæftiger sig med menneskelige forhold og indenfor traditionen er de to filo-

sofiske retninger, fænomenologi og hermeneutik, forankret (Thisted 2010; Polit & Beck). 

Begge filosofiske retninger er ikke forskningsmetoder, men et retningsgivende perspektiv 

(forskningstilgang) i specialeprocessens faser fx under indsamling af empiri (Norlyk & Mar-

tinsen 2008).  

I det filosofiske, fænomenologiske perspektiv er et af de bærende elementer bevidst-

hedens intentionalitet, dvs. menneskets bevidsthed og opmærksomhed er altid rettet mod de 

værende fænomener, som de fremtræder for bevidstheden i menneskets livsverden (Zahavi 

2001). Livsverden betegner den fælles intersubjektive, før-videnskabelige erfaringverden 

mennesket lever sit liv i. Det fænomenerne er rettet imod, betegnes essens. Det fænomenolo-

giske perspektiv kan derfor afdække essensen af sygeplejerskers oplevelser af DPU samt give 

nuancerede og detaljerede beskrivelser af sygeplejerskers livsverden. Perspektivet betyder, at 

jeg hele tiden vil have sygeplejerskernes oplevelser for øje, og at sygeplejerskerne kan præ-

sentere fænomenet fordomsfrit, som det fremtræder i deres bevidsthed. Det er, som Husserl 

udtrykker det: ”at gå til sagen selv”, som hører under fænomenologiens grundtanke om re-

duktion (ibid: 73). Det betyder, at jeg forholder mig åbent, møder sygeplejerskernes oplevel-

ser intuitivt, samt anerkender og medreflekterer over min forforståelses betydning, frem for at 

lade mine egne anliggender og forforståelse være fremtrædende og dominerende. For at være 
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bevidst om forforståelsen og både være i stand til at ”tøjle”
5
 den og senere sætte den i spil, er 

jeg nødt til at klarlægge den (afsnit 2.1.1) ( (Dahlberg, Drew & Nyström 2001; Dahlberg & 

Dahlberg 2004).  

Ud fra problemformuleringen ønskes mere end blot en fænomenologisk beskrivelse af 

fænomenet og derfor anvendes en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Ricoeur er relevant 

at inddrage, da han forener de to tilgange med argumentet om, at de er dialektisk relaterede 

(Ricoeur 1973a: Ricoeur 1973b). Han videreudvikler ideen fra Husserl om bevidsthedens in-

tentionalitet ved at mene, at der skal ske en bevægelse fra subjektets intention til sproglige 

strukturer og derved skabe en objektiv, distanceret betydning (Ricoeur 1973). Den hermeneu-

tiske tilgang er ud fra Ricoeurs optik, at tolkning er en kombination af forståelse og forkla-

ring, hvor der samtidigt er en pendulering mellem dele og helheder. Det har relation til et af 

hermeneutikkens kernebegreber: den hermeneutiske cirkel. Ricoeur anvender imidlertid be-

grebet spiral frem for cirkel, men er ikke uenig i betydningen af de hermeneutiske bevægel-

ser. Årsagen til, at han anvender begrebet spiral er, at han gør brug af sandhedslogik frem for 

empirisk verificationslogik, hvor gyldighedskriterier er, at en fortolkning kan være mere 

sandsynlig end en anden (Ricoeur 1976). En cirkel kan betragtes som lukket og derfor illu-

strerer spiralen, at Ricoeur altid er åben overfor nye fortolkninger. Desuden er det centralt, at 

mennesker har hver deres horisont (erfaringer fra eget liv, forståelse af begreber m.m.) at for-

stå ud fra. Når to personers horisonter (fx interviewer og deltager) begynder at smelte sam-

men
6
 opnås en fælles forståelse. Overført til specialet betyder det, at der kan opnås en fælles 

forståelse af, hvordan sygeplejersker oplever DPU og hvilken betydning DPU har ift. den 

kliniske sygepleje. 

 

Den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang synliggøres bl.a. i specialets dataindsamlingsme-

tode, interview. Det fænomenologiske er fremtrædende ved, at jeg er åben, fordomsfri og tøj-

ler min forforståelse og lader det betydningsfulde for sygeplejerskers oplevelser træde frem. 

Da Ricoeur mener de to tilgange er dialektiske relaterede, ses koblingen til hermeneutikken 

gennem interviewet, hvor jeg vil lade min forforståelse komme i spil med konkrete temaer fra 

interviewguiden. Tilgangen ud fra Ricoeur vil på den måde muliggøre en bevægelse ud over 

mine egne intentioner gennem en distancering i fortolkningen og på den måde give et indblik 

                                                 

5
 Jeg har valgt at bruge vendingen: at tøjle forforståelsen (Dahlberg, Drew & Nyström 2001) frem for vendingen: 

at sætte parentes om forforståelsen. Det betyder derfor, at min forforståelse ikke sættes totalt til side, men at jeg i 

stedet møder sygeplejerskernes beskrivelser af fænomenerne åbent og intuitivt 
6
 Det er utopi at tro, at horisonterne kan smelte totalt sammen, men det tilstræbes, at de to forskellige horisonter 

nærmer sig hinanden 
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i og en dybere forståelse, på et mere alment niveau, af hvad teksten referer til i verden (Ri-

coeur 1973a; Dreyer 2013). Ift. nærværende undersøgelsen kan tilgangen derved bidrage til en 

ny erkendelse og en dybere helhedsforståelse af, hvordan sygeplejersker oplever DPU og 

hvilken betydning DPU har ift. den kliniske sygepleje.  

 

Da jeg, som undersøger, altid kun kan forstå ud fra min egen horisont, og da jeg vælger både 

at tøjle min forforståelse og sætte den i spil, er det nødvendigt, at jeg er bevidst og kritisk om, 

hvordan den upåagtet kan have påvirket specialets fund (Brinkmann 2014; Polit & Beck 

2014). En sådan redegørelse er i nedenstående afsnit. 

 

2.1.1 Min forforståelse 

Forforståelsen udvikles hele tiden, da mennesker er fortolkende væsener (Ricoeur 1973a: Ri-

coeur 1973b). Velvidende, at det er utopi at tro, jeg kan kortlægge min totale forforståelse, er 

min forforståelse nedskrevet i marts 2015 under udarbejdelsen af metodeafsnittet. 

Jeg har arbejdet indenfor samme speciale og hospital som de deltagende sygeplejer-

sker i nærværende undersøgelse. Arbejdet var udelukkende med studerende og derfor beror 

min forforståelse på sygeplejerskerne gennem de studerendes forståelser. Jeg har et kendskab 

til selve specialet (fra et andet hospital) qua mine kliniske forløb i uddannelsen til sygeplejer-

ske. Min forforståelse kan have betydet, at der er dele af det betydningsfulde ved deltagernes 

oplevelser jeg ikke har spurgt yderligere ind til. Fx nævnte deltagerne under interviewet VIP-

portalen, som jeg kendte til og derfor ikke spurgte yderligere ind til. Omvendt var min for-

forståelse en fordel, idet det gav mig adgang til en anden viden, som ikke er sikkert var frem-

kommet, hvis det var en person med en anden forforståelse. Fx spurgte jeg mere ind til ople-

velserne af DPU (ex glæde, frustration m.m.), som jeg ikke kendte til. 

Mit kendskab til DPU var gennem litteratur. Desuden havde jeg et samarbejde med de 

to forskere (afsnit 2.2.1), som stod for afviklingen af DPU. De gav mig en forforståelse af, at 

DPU var et særlig godt forløb for sygeplejersker, som de var yderst begejstrede for. Det kan 

ikke udelukkes, at det har medført, at jeg fået tilsvarende oplevelse. Dog har jeg forsøgt at 

tøjle forforståelsen og forholde mig til den. Yderligere var jeg udenforstående ift. DPU, som 

gjorde mig i stand til at være kritisk reflekterende. 
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2.2 Indsamling af empiri 

Specialet har til formål at undersøge, hvordan sygeplejersker oplever DPU og derfor anvendes 

det kvalitative interview, som dataindsamlingsmetode. Det kvalitative interview er en righol-

dig kilde til viden om aspekter ved det levede, erfarede liv (Brinkmann 2014). Et interview, er 

når to mennesker udveksler synspunkter om et fælles emne, heraf ”inter-view”. Brinkmann 

argumenterer for, at der hverken findes fuldstændigt strukturerede eller fuldstændigt ustruktu-

rerede interviews, hvorfor det semistrukturerede interview vælges. Det semistrukturerede in-

terview defineres ved: "Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den inter-

viewedes livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener” (ibid: 39). 

Definitionen stemmer godt overens med den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang, da jeg 

forholder mig åbent overfor det betydningsfulde i sygeplejerskernes oplevelser af fænomenet 

DPU fra deres livsverden. 

At jeg forholder mig åbent er dog ikke det samme, som et tomt hoved (Tanggaard & 

Brinkmann 2015a). På baggrund af min forforståelse om problemstillingen
7
 kan jeg i det se-

mistrukturerede interview stille mere relevante spørgsmål. Samtidigt har det semistrukturere-

de interview et potentiale til at udnytte dialogens vidensproducerende muligheder, da jeg som 

interviewer kan give større spillerum til opfølgning af vigtige, uventede vinkler (Brinkmann 

2014). Fx oplevelsen af professionsstolthed (som blev til et tema i analysen).  

 

Interviewguiden (bilag 3) var åbent opbygget, hvorefter den blev snævret mere ind (Tang-

gaard & Brinkmann 2015a). Opbygningen gjorde, at interviewguiden indeholdte forskellige 

former for interviewspørgsmål. For at få deltagerne til at fortælle om deres oplevelser med 

DPU blev der først brugt indledende interviewspørgsmål: ”prøv at fortælle om dine oplevelser 

med DPU?”. For at få deltagerne til uddybe blev der stillet sondrende spørgsmål og opfølgen-

de spørgsmål ved brug af opmuntrende gestus og spørgsmål som ”kan du sige noget mere om 

det?”. For at få sygeplejerskernes oplevelser af, hvordan de oplevede DPU ift. den kliniske 

sygepleje blev der længere inde i interviewet anvendt specificerende spørgsmål. 

Interviewguiden blev pilottestet i to omgange med i alt fire forskellige sygeplejersker 

(to hver gang). Det var udbytterigt for, at jeg kunne identificere med mig med rollen som in-

terviewer, blive mere fortrolig med interviewguiden og foretage nødvendige, forståelsesmæs-

sige rettelser.  

                                                 

7
 Baggrundsafsnittet er også en del af min forforståelse, fordi jeg gennem litteratur har fået en forståelse af, hvad 

kompetenceudvikling er og hvilke problemstillinger der eksisterer 
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2.2.1 Udvælgelse af deltagerne og beskrivelse af DPU 

Deltagerne til interviewet blev udvalgt på baggrund af flere kriterier. Brinkmann argumente-

rer for, at når deltagere skal vælges, er det ud fra både udvælgelse (dvs. brede generelle be-

slutninger) og stikprøvetagning (dvs. valg af deltagere indenfor udvælgelsen) (Brinkmann 

2014). De to metoder anvendes i specialet til at vælge deltagere, som nedenstående uddybes. 

Det vigtigste udvælgelseskriterium for undersøgelsen var at udvælge deltagere med 

oplevelser med det undersøgte fænomen. Derfor blev seks sygeplejersker udvalgt, som havde 

gennemført DPU. Antallet af deltagere blev bestemt ud fra specialets omfang og samtidigt var 

antallet indenfor det anbefalede antal i kvalitative interviews (Brinkmann 2014; Malterud 

2011). Et større antal deltagere kunne have medført, at jeg ville blive ”kvalt” i data (Tangaard 

& Brinkmann 2015). Yderligere hørte til udvælgelsen, at der skulle være deltagere repræsen-

teret fra både Amager Hospital og Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk afdeling (de er under 

én ledelse). Årsagen var, at selvom det ortopædkirurgiske speciale burde være ens, ligger der 

en forudindtagelse om, at den kliniske sygepleje udspiller sig forskelligt på de to hospitaler på 

tværs af organisering, ledere, kollegaer m.m. En sådan udvælgelse ville derfor betyde, at op-

levelsen af DPU ift. den kliniske sygepleje kunne indhentes bredt og give variationer i ople-

velserne. 

Næste metode var at vælge deltagere ud fra en stikprøvetagning. Grundet specialets 

videnskabsteoretiske forankring blev det tilstræbt at indsamle data med en så varieret og dyb-

degående beskrivelse af fænomenet, som muligt (Norlyk & Martinsen 2008). Idet hidtidige 

kompetenceudviklingsforløb inddelte sygeplejersker efter kompetenceniveau og DPU ikke 

gjorde, var det væsentligt at inkludere deltagere med forskellige års erfaring. Konkret betød 

det en stikprøvetagning, som inkluderede minimum én sygeplejerske indenfor hver af følgen-

de inddelinger: 0-1 års erfaring, 1-2 års erfaring, 2-4 års erfaring og fra 4 års erfaring og mere. 

Inddelingen svarede til den metode, som nogle hidtidige kompetenceudviklingsforløb inddelte 

sygeplejersker efter kompetenceniveau (Bispebjerg Hospital 2014; Region Syddanmark 

2014). Sekundært blev deltagere inkluderet på tværs af subspecialerne indenfor det ortopæd-

kirurgiske speciale. Dette var, dels fordi at DPU adskilte sig ved at inkluderede sygeplejersker 

på tværs af subspecialer og dels med en formodning om, at sygeplejen udspillede sig forskel-

ligt i de enkelte subspecialer, hvilket betød forskellige forståelser og derfor forskellige ople-

velser af, hvad DPU betød ift. den kliniske sygepleje.  
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Det sidste element i stikprøven var, at inkludere minimum én sygeplejerske fra hvert hold på 

DPU. Dette ville give flere nuancerede oplevelser af DPU. En opsummering af måden delta-

gerne blev rekrutteret på ses i figur 4. 

 

De seks inkluderede deltagere fik inden deltagelse en kort skriftlig information om undersø-

gelsen. Denne forståelse inden kunne gøre det muligt for deltagerne at huske tilbage på fæ-

nomenet, og at de ikke blev meget præcist forudindtagede omkring undersøgelsen. For at syn-

liggøre, på hvilket grundlag DPU udspillede sig og herunder, hvad deltagerne havde været en 

del af, følger en beskrivelse af DPU. 

 

Jeg etablerede et samarbejde med to forskere fra forskningsenheden på min daværende afde-

ling, Amager & Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling, som har udviklet DPU og står 

for afvikling af det. Samarbejdet gik ud på, at jeg ville undersøge DPU ud fra en kvalitativ 

tilgangsvinkel, som endte med specialets todelte problemformulering. De var behjælpelige 

med at indhente oplysninger omkring deltagere og information omkring DPU.  
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For at synliggøre, hvilken kontekst deltagerne har været en del af, følger et afsnit med en be-

skrivelse af DPU. DPU afholdes (siden 2012) to gange årligt, hvis der er tilstrækkeligt antal 

deltagere (10-14 deltagere i alt). Forløbet strækker sig over 14 uger, hvor sygeplejersker tages 

ud af den kliniske praksis én dag hver uge (Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 2014a; 

Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 2014b). Formålet er, at sygeplejersker udvikler og 

opdaterer teoretiske og praktiske kompetencer og viden, samt opnår en analytisk, refleksiv og 

kritisk kompetence til at udvikle sygeplejen (ibid). 

Afdelingssygeplejersken i det enkelte subspeciale er ansvarlig for at udvælge to syge-

plejersker hvert halve år til DPU kombineret med sygeplejerskens egen motivation for at del-

tage. Det er derfor forskelligt, hvor meget erfaring sygeplejersker på DPU, har. Siden 2013 

skal sygeplejersker på DPU underskrive en kontrakt for vidensdeling, hvor de forpligter sig til 

at viderebringe viden og erfaringer fra DPU til eget afsnit. Med kontrakten skal sygeplejersker 

yderligere reflektere over, hvordan de kan dele viden til sygeplejersker i subspecialet. Afde-

lingssygeplejersken underskriver ligeledes kontrakten, og forpligter sig til at understøtte og 

sikre, at sygeplejersker fra DPU kan dele deres viden med sygeplejersker i subspecialet. 

DPU består af undervisning med interne- og eksterne undervisere med naturvidenska-

belige emner (fx sygdomslære), humanistiske emner (fx kommunikation og patientklager) og 

instrumentelle færdigheder (fx lungedræn) (bilag 4). Yderligere er der flere sessioner med 

supervision og afslutningsvist en opgave med litteratursøgning og vejledning. Opgaven frem-

lægges til et sygeplejefagligt mini-symposium, hvor afdelings-, udviklings- og ledende over-

sygeplejerske fra hvert subspeciale deltager sammen med de andre sygeplejersker fra DPU 

(Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 2014a; Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 

2014b). 

 

2.2.2 Transskription 

De seks interviews blev transskriberet på tre niveauer. Først blev alt noteret (bilag 1), velvi-

dende at det var utopi at tro, at det fulde indhold af verbal- og nonverbal kommunikation kun-

ne gengives på skrift. Denne transskriptionsform var valgt for at få så mange nuancer med 

som muligt, som kunne bidrage til forståelsen af deltagernes fulde meninger (Kvale & Brink-

mann 2009).  

Næste niveau var at læse transskriptionen igennem mens interviewet blev afspillet. 

Det var en form for kontrol til det første niveau, som samtidigt kunne øge transparensen. Det 

var relevant, da små ting som punktummer og kommaer kunne have en afgørende betydning 
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for meningen. Desuden var valg af fx punktum og komma allerede en del af fortolkningspro-

cessen (ibid). Det tredje niveau i transskriberingen foregik efter analysens fund var frem-

kommet. Her blev de inkluderede citater i specialet omskrevet, hvor taleord (fx øh) og genta-

gelser blev slettet, for at gøre fremstillingen læsevenlig, da Kvale og Brinkmann argumenterer 

for, at transskriberet tekst let kan fremstå usammenhængende. Rent etisk var det for ikke at 

fremstille deltagerne på et lavere intellektuelt funktionsniveau (ibid). Andre etiske forholds-

regler undervejs i specialet vil blive belyst nedenstående.  

 

2.3 Etik 

Specialet overholder de Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (Northern Nur-

ses’ Federation 2003). Det indebærer, at jeg har indhentet informeret samtykke fra deltagerne 

(skriftligt og mundtligt), at personidentificerende oplysninger er gjort fortrolige bl.a. ved at 

anonymisere deltagerne. Derfor har jeg valgt ikke at fremstille en klassisk tabel med socio-

demografiske karakteristika over hver deltager, men beskrive deltagerne på et mere overord-

net niveau. Yderligere, når deltagerne i interviewet henviste til andre personer, har disse per-

soner fået fiktive navne under transskriptionen. Jeg har dog valgt (ved nøje overvejelser sam-

men med de to forskere og den ledende oversygeplejerske) at tydeliggøre, at deltagerne kom 

fra Amager & Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling. Sygeplejerskerne fik at vide, at 

de på et hvilket som helst tidspunkt kunne trække sig ud af undersøgelsen. Inden interviewene 

blev afholdt, blev det aftalt med forskningssygeplejerskerne, at jeg ville være tro mod delta-

gernes oplevelser, uanset analysens fund af oplevelserne. 

 

2.4 Analysemetode 

Ricoeur har ikke udarbejdet en metode, men en teori om at fortolke en tekst, som anvendes til 

inspiration til en analysemetode, da interviewene bliver til en tekst efter transskriptionen. Ri-

coeurs teori om tekstfortolkning er af flere sygeplejeforskere blevet anvendt som inspiration 

til en analysemetode (Lindseth & Nordberg 2004; Delmar et. al. 2006; Wiklund, Lindholm & 

Lindstrøm 2002). Nærværende speciale tager afsæt i Dreyers fremstilling (Dreyer 2013). 

Dreyers fremstilling kan frembringe det meningsskabende og betydningsfulde i sygeplejer-

skernes oplevelser af DPU og betydningen ift. den kliniske sygepleje. Yderligere tilvejebrin-

ger analysemetoden en bevægelse fra et konkret til et alment niveau (ibid).  
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I analysemetoden fremstilles den fænomenologisk-hermeneutiske analysemetode i tre niveau-

er (figur 5): den naive læsning, strukturanalysen og til sidst en kritisk analyse og diskussion. 

 

Figur 5. Illustration af den Ricoeur-inspirerede analysemetode med inspiration fra flere for-

skere (Dreyer 2013; Hansen 2014; Ludvigsen 2009) 

 

I figuren ses, at analysen rummer en bevægelse mellem forståelse (ved en hermeneutisk hel-

hedsfortolkning af fænomenet) og forklaring (ved strukturel forklaring af tekstdelene). Det 

betyder også, at der sker en bevægelse mellem en overflade- til en dybdefortolkning (hvoraf 

sidste kræver kendskab til teksten, opnået ved strukturanalysen) (Ricoeur 1973a). De tre ana-

lyseniveauer anses ikke for ”trin”, men de er i en dynamisk proces, da Ricoeur ser fortolk-

ning, som en uendelig proces (deraf illustreret en endeløs spiral i figuren) (Ricoeur 1973: 

Dreyer 2013). Nedenstående uddybes analyseniveauerne. 

 

I den naive læsning foregår en overfladefortolkning med en ukritisk og generel forståelse af 

den transskriberede tekst, som helhed (Dreyer 2013). Den fænomenologiske tilgang ses her 

ved at undersøgeren må lade sig berøre af teksten og ud fra Ricoeurs optik foretages gæt i 

form af umiddelbare og spontane indtryk, da det ikke længere er muligt at indhente deltager-

nes egne intentioner (Ricoeur 1976). 
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Strukturanalysen er kendetegnet ved at indeholde: menings- og betydningsenheder samt 

temaer. I niveauet synliggøres den hermeneutiske dialektiske bevægelse frem og tilbage mel-

lem dele og helheder. Niveauet rummer en gyldiggørelse af gættene fra den naive læsning, 

hvor teksten dekontekstualiseres og deles op i mindre dele. I meningsenhederne søges at for-

stå, hvad der siges i teksten og i betydningsenhederne ses helheden, hvor der forklares ved at 

se på, hvad der tales om (Dreyer 2013). Delene af teksten rekonstrueres og samles igen til en 

helhedsforståelse og skaber tilsammen temaer. For hvert tema vil følge en tekst, som udgør 

strukturanalysens betydningsenheder. Teksten suppleres af citater, som udgør meningsenhe-

derne fra strukturanalysens niveau (bilag 5). Temaerne vil udgøre det, som traditionelt set i 

opgaver og artikler kaldes analyse og resultater. 

I den kritiske analyse og diskussion løftes temaerne til et mere alment niveau, ved at 

åbne for nye forståelser af temaerne (ibid). Konkret sker det ved, at der inddrages anden rele-

vant viden og egen forforståelse. Det medfører, at der i dette niveau sker en bevægelse fra en 

overflade- til en dybdefortolkning af sygeplejerskernes oplevelser. Dette analyseniveau, vil i 

specialet erstatte det, som traditionelt set kaldes diskussion. 

 

Del III 

3.0 Resultater 

I kvalitative metoder er et overordnet metodekriterium, at de udvalgte deltagere skal være 

repræsentative ift. undersøgelsens problemstilling (Thisted 2010; Brinkmann 2014). Derfor 

vil nedenstående afsnit først indeholde en præsentation, hvor deltagerne situeres.  

 

3.1 Præsentation 

De seks deltagende sygeplejersker var alle kvinder og var repræsenteret fra både Amager og 

Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. De kom fra fem forskellige subspecialer: både 

fra akut- og elektive sengeafsnit, operationsgang og ambulatorium. Fire deltagere havde del-

taget på hvert sit hold fra DPU og to deltagere havde deltaget på det samme hold. Det blev 

ikke muligt at inkludere sygeplejersker med 0-1 års erfaring og yngre end 30 år da de ikke 

længere arbejdede på afdelingen. Dog blev de øvrige inklusionskriterier indfriet ift. at rekrut-

tere deltagere med hhv. 1-2 års erfaring, 2-4 års erfaring og fra 4 års erfaring og opefter. Det 

betød, at aldersvariationen var 33-57 år med et gennemsnit på 48 år. Interviewene havde en 

varighed på 38 til 55 minutter. Interviewet på Amager Hospital foregik i et lokale på afdelin-
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gen. De fem andre interviews foregik på Hvidovre Hospital i et lokale, hvor DPU tidligere var 

afholdt. Det var udenfor afdelingen, hvor der var ro til interviewene uden afbrydelser (afsnit 

4.0).  

 

Som nævnt i specialets metodeafsnit vil interviewteksterne blive analyseret ud fra en Ricoeur-

inspireret analysemetode. Derfor vil resultaterne først blive fremstillet nedenstående med den 

naive læsning, hvor der foregår en overfladefortolkning med en ukritisk og generel forståelse. 

 

3.2 Den naive læsning 

Centralt for oplevelserne var, at deltagerne var yderst begejstrede for at være på DPU, fordi 

de mødte sygeplejersker fra andre subspecialer og de oplevede, at de havde fået en samlet, 

større forståelse for hinanden og for patienterne. Inden DPU var kendskabet til sygeplejer-

skerne fra de andre subspecialer overfladiske, hvor de blot havde forestillinger om hinanden. 

Ved at deltage på DPU kunne de sparre med hinanden og oplevelserne bar præg af, at de efter 

DPU oplevede at havde opnået sammenhold, personlige relationer og nye samarbejdsrelatio-

ner, som bl.a. betød, at deltagerne oplevede forbedret sygepleje. Ligeledes var det lærerigt, at 

der på DPU var forskel på, hvor mange års erfaring deltagerne havde.  

Da deltagerne kom tilbage til egne subspecialer, ville de gerne videreformidle viden, 

men det var en meget frustrerende oplevelse. Formidlingen krævede en stor indsats både af 

deltageren selv og sygeplejerskerne i subspecialet. Det var en udfordring, da sygeplejerskerne 

i subspecialet havde et andet fokus end deltageren selv og viden blev tilbageholdt. Det var 

positivt at få tiden til at fordybe sig i viden indenfor sygeplejefaget, idet den kliniske hverdag 

bar præg af travlhed uden muligheden for fordybelse.  

 Indholdet på DPU fremgik primært at være rettet mod sengeafdelingerne og de fik 

kendskab til viden på forskellige niveauer, fx opdateret- eller ny viden. Hvis deltagerne virke-

lig skulle anvende viden i eget subspeciale, skulle indholdet på DPU være nærværende ift. 

den enkelte deltagers eget subspeciale, herunder patientkategorier og problemstillinger. Del-

tagerne fortalte om forskellige måder, de anvendte indholdet fra DPU i deres eget subspeciale, 

fx i de små specifikke situationer, ved sidemandsoplæring m.m.  

De synes til tider, at sygeplejen virkede kedelig med de samme rutiner, men ved at 

komme på DPU og følge med i udviklingen, havde de en oplevelse af ikke at være gået i stå. 

Derved opnåede de en personlig tilfredsstillelse og stolthed over at være sygeplejerske. For at 

gyldiggøre den ovenstående naive læsning følger næste niveau i analyse-metoden. 
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3.3 Strukturanalysen 

Gennem strukturanalysen er fremkommet fire temaer, der indfanger det betydningsfulde for 

sygeplejerskernes oplevelse af DPU og betydning ift. den kliniske sygepleje. Temaerne er:  

 Større forståelse på tværs af subspecialerne – det giver et andet billede af patienten og 

det hjælper mig med at gøre det bedre 

 Vidensdeling og stagnerede arbejdsrutiner – jeg bliver træt af det hele, hvis viden ik-

ke kommer med tilbage til afsnittet 

 Fra viden til handling – forløbet har på en eller anden måde givet noget tilbage til af-

snittet 

 Professionsstolthed – man er jo stolt af sit fag, det er faktisk sjovt at være sygeplejer-

ske 

Temaerne er uløseligt forbundet, hvorfor dele fra det ene tema overlapper dele fra et andet 

tema. Hvert tema vil udfoldes nedenstående.  

 

3.3.1 Større forståelse på tværs af subspecialerne 

– det giver et andet billede af patienten og det hjælper mig med at gøre det bedre 

Centralt for dette tema er, at deltagerne oplevede en glæde og begejstring ved at være på 

DPU, hvor de mødte sygeplejersker fra de andre subspecialer. Det, at være på tværs af 

subspecialerne beskrev de, havde været det allermest ”vindende” ved DPU. De forklarede, at 

mødet med de andre gav dem en større, samlet forståelse af hele forløbet og det understregede 

sammenhængen i patientforløbet. Inden DPU havde de et overfladisk kendskab til hinanden 

”det er bare en fod, nå det er bare en hofte”, selvom alle deltagerne arbejdede indenfor sam-

me speciale. Mødet med andre deltagere fra forskellige subspecialer gav dem en følelse af 

sammenhold og nye samarbejdsrelationer, som gav dem lyst til og interesse i efterfølgende at 

bruge hinanden på tværs af subspecialerne. Et eksempel på de nye samarbejdsrelationer var 

vedr. de sengeafsnit, som delte medicinrum og organisatorisk var placeret ved siden af hinan-

den: inden DPU var relationerne overfladiske, selvom de hyppigt var i samme medicinrum, 

men efter DPU oplevede deltagerne at have fået personlige relationer, som gjorde, at de førte 

dialoger og reflekterede med sygeplejerskerne fra det andet sengeafsnit, som de ikke havde 

gjort tidligere. Det blev forklaret: ”Nu reflekterer vi omkring nogle patientforløb, hvor man er 

i tvivl, så tænker man, okay, man kan jo også spørge de andre, benytte viden fra den anden 

side. Det synes jeg, er meget godt.” 
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På DPU oplevede de at få en fælles referenceramme, dvs. en fælles forståelse for sygeplejen i 

hele patientforløbet og et fælles vidensgrundlag. Deltagerne beskrev, at deres eget subspeciale 

kun var én del af det samlede patientforløb, men ved at DPU inkluderede sygeplejersker på 

tværs af subspecialer, betød det, at de alligevel havde det samme holdepunkt: ”samme kerne-

ydelse, det er fru Hansen på stue syv”. På baggrund af det fælles holdepunkt fik de en fælles 

referenceramme, og de kunne arbejde ud fra samme viden. Samtidigt kunne de se helheden af 

patientforløbet og forbedre egen sygepleje ved at udfylde hinandens ”tomrum”. Det afspejles i 

følgende udsagn:  

”Når vi var samlet på tværs af afdelingerne, får man en fælles referenceramme. (…) 

Når jeg ringer og siger noget, så er det ud fra min referenceramme, og den er bare ik-

ke den samme, som en sengeafdeling har (…). Vi ser jo et brudstykke af det, de ser 

nogle andre brudstykker, vi kan fylde hinandens tomrum ud. Det giver et andet billede 

af patienten, et fælles vidensgrundlag, og det hjælper mig til at gøre det bedre nede på 

OP, når jeg ved, hvad der følger før og efter.” 

 

Et tredje centralt tema var sparring, som medførte, at de fik indblik i, hvad der optog sygeple-

jerskerne i de forskellige subspecialer. Sparringen indebar bl.a. spørgsmål til hinanden i form 

af ”hvad gør I praktisk? Hvordan gør I i de situationer?” Sådanne sparringer oplevede delta-

gerne medførte en forståelse og viden, der ikke var baseret på undersøgelser. Et eksempel på 

dette blev forklaret af en operationssygeplejerske vedr. en sårforbinding: ”det virkede stort set 

aldrig, når den ramte sengeafdelingerne. Der var jo ikke lavet nogen undersøgelse af det, jeg 

kunne bare høre, det var hvad de talte om fra sengeafdelingen.” Indsigten betød, at deltagerne 

blev mere overbærende og samtidigt blev sygeplejen forbedret, fordi de kunne se, hvilke ud-

fordringer, der var i de andre subspecialer. Sparringen gav også deltagerne en større forståelse 

for både sygeplejerskerne fra de andre subspecialer, men også ift. patienterne: 

”Når man snakker med nogen, så kan man jo godt forstå, hvordan kan det være de gør, som 

de gør. Jeg kan godt forstå, at de har det svært, at de har travlt, at de måske ikke lige får redt 

fru Hansens hår. Der er nogen helt andre ting, der fylder hos dem.” 

 

De daværende overfladiske relationer indbefattede, at deltagerne havde forestillinger om hin-

anden på tværs af subspecialerne. Det blev illustreret: ”man kender jo godt lidt den der – ej, 

men ude på Hvidovre, der gør de det jo også sådan. De siger garanteret, ej, men herude på 

Amager, der gør de sådan. Så når man snakker med dem, kan man godt forstå det er sådan”. 

Forestillingerne blev ændret, når deltagerne mødtes ansigt til ansigt på DPU og samtidigt lyt-

tede til hinandens frustrationer, problematikker m.m. Fx havde en nyansat deltager fået en 



 

Side 29 af 70 

 

forestilling (fra de erfarne sygeplejersker fra samme subspeciale, OP) om, at hun ikke skulle 

ringe til sygeplejerskerne på sengeafdelingerne vedr. præoperativ væsketerapi, da forestillin-

gen var, at det ville forstyrre dem. Da deltageren var på DPU og sparrede med sygeplejer-

skerne fra sengeafdelingerne, fik hun tilbagemelding om, at de havde stor interesse i, at hun 

ringede. Efterfølgende afspejlede sparringens betydning sig i sygeplejen, da deltageren be-

gyndte at ringe til sengeafdelingerne igen, hvilket betød forbedret væsketerapi og deraf for-

bedret sygepleje. 

 

På DPU var deltagerne blandet på tværs af antal års erfaring, hvilket de beskrev også var ud-

bytterigt, fordi de hver især bidrog med noget forskelligt. Deltagerne oplevede det som en god 

kombination, der skabte et godt og trygt samspil med en god dynamik og at de var åbne over-

for hinanden. De hjalp hinanden på forskellige måder ved at have forskellige måder at se situ-

ationer på qua deres tidligere erfaringer. Det blev forklaret i udsagnet: 

”Det var en god kombination, at der ligesom var flere forskellige indgangsvinkler (…) 

jeg fik jo rigtig meget ud af at være sammen med nogen, som har mere erfaring. Det 

er jo nogle helt andre ting de kan og de ser tingene på en anden måde end jeg ser det, 

og det samme gælder omvendt.” 

 

Den beskrevne, gode kombination oplevede også de erfarne deltagere værende ”lærerigt”. De 

fik ”friske øjne” på deres oplevelser, fordi de nyuddannede bl.a. bidrog med viden og færdig-

heder indenfor IT og litteratursøgning. De forskellige indgangsvinkler på tværs af erfaring 

betød, at de udvidede hinandens forståelser og de oplevede, at kunne se tingene i et større 

perspektiv.  

 

Den større forståelse på tværs af subspecialerne, som nærværende tema har belyst, oplevede 

deltagerne frustrerende at viderebringe til sygeplejerskerne i eget subspeciale. Det uddybes i 

følgende tema. 

 

3.3.2 Vidensdeling og stagnerede arbejdsrutiner 

– jeg bliver lidt træt af det hele, hvis viden ikke kommer med tilbage til afsnittet 

Et centralt tema i empirien var, at deltagerne oplevede en forventning og forpligtigelse til at 

skulle bringe viden videre fra DPU til sygeplejersker i eget subspeciale. De beskrev, at de 

havde en interesse i at formidle og dele viden med sygeplejerskerne i afdelingen. Årsagen var, 

at det var glædeligt at være ”fyldt op” med ny, god viden og at de blev ”tændt” af, at deres 

viden kunne højne fagligheden i sygeplejen. Vidensdelingen mente de, kunne tilvejebringe 
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faglige sparringer og faglige diskussioner, som var elementer, der ville gøre det sjovere at gå 

på arbejde. Det var imidlertid ikke så let en opgave og de beskrev, at det krævede ”en stor 

indsats” af deltagerne selv og til tider var vidensdelingen ”en mangelvare”. Når vidensdelin-

gen ikke lykkedes, medførte det frustrationer og tillige en oplevelse af at være ”håbløs”. Vi-

densdelingen var obligatorisk qua den underskrevne vidensdelingskontrakt, men det var bare 

”et stykke papir, der ingenting hjalp”. Den manglende vidensdeling indebar, at viden ”bræn-

der inde”, var ”indeklemt” og at det var ”desillutionerende”. En deltager udtrykte: 

”Man bliver sådan lidt træt af det hele, hvis det ikke kommer med. Træt af den viden 

der er og eksisterer og man selv har og man gerne vil give andre, den ikke bliver 

brugt. Det synes jeg da er frustrerende, fordi det er da ensbetydende med at faglighe-

den ikke rykker sig.” 

 

Når deltagerne oplevede frustrationer i den svære vidensdeling, blev det kædet sammen med, 

at DPU og den kliniske sygepleje var to forskellige, separate dele, som deltagerne skulle finde 

ud af at forene. Det blev udtalt: ”Når man har været på kursus, så er det ligesom en del og så 

er praksis en anden del, og hvordan får man ligesom flettet det sammen (krydser hænderne 

indover hinanden)?” I den anden del dvs. den kliniske praksis, kom patienterne i førstepriori-

tet og det kunne handle om ”ren overlevelse” i den ”høvlende travle” hverdag. At få sygeple-

jerskernes opmærksomhed og tid til vidensdeling i denne situation var svær og det lærte fra 

DPU endte derfor oftest i baggrunden. 

Vidensdelingen krævede både at deltagerne fra DPU og sygeplejerskerne i subspecia-

let måtte gøre en indsats, hvilket kan forstås ud fra: ”det kræver noget af begge parter”. Til 

trods for, at begge parter havde samme formål (at de var der for ”patientens- og fagets skyld”) 

oplevede de, at sygeplejerskerne i subspecialet havde ”skyklapper” på og at de ikke altid var 

åbne overfor anden viden og erfaring. En beskrevet årsag var, at sygeplejerskerne i subspecia-

let havde indlærte, stagnerede arbejdsmetoder og arbejdsgange efter mange års erfaring, som 

var svære at ændre på. Deltagerne erfarede at være blevet ”bremset” af sygeplejerskerne i 

subspecialet i deres vidensdeling, fordi de ikke kunne se meningen i at tage imod det nye fra 

deltagerne. At de blev bremset medførte frustrationer og tilbagemeldingerne fra sygeplejer-

skerne i subspecialet blev beskrevet at være, deltagerne ikke skulle tro, de var noget værd. Det 

blev beskrevet: ”Man får og vide: det er godt og rigtigt nok, det vi gør her – så det skal du 

ikke komme og lave om på. (…) Man kan komme med noget, og så mødes med: du skal ikke 

tro du er noget værd, fordi du lige har været af sted. Sådan er vi jo desværre.” Oplevelsen af 

at blive bremset og afvist i vidensdelingen blev oplevet som en kamp, der ikke var overskud 
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til at kæmpe, fordi deltagerne samtidigt skulle yde sygepleje i den travle hverdag. Det blev 

fortalt:  

”Jeg prøvede og fortælle om det, det blev sådan: NEJ, sådan gør vi ikke her. Hvor det 

var sådan: nå, okay, nu har jeg lige fået undervisning i det. NEJ! (…) den blev lige-

som stoppet dér, ja, hvad siger man så? (…). Så er jeg også bare blevet sådan, nå, 

men så GIDER jeg heller ikke, for jeg kan ikke overskue og skulle kæmpe med og prø-

ve, når vi samtidigt har enormt travlt.” 

 

Ovenstående oplevelse kan hænge sammen med, at sygeplejerskerne i subspecialet ikke havde 

den samme mening, som deltagerne eller ikke var motiveret for deltagernes vidensdeling. En 

deltager beskrev, at de havde tiden til vidensdeling ved fastlagte tidspunkter, fx konceptet fem 

faglige minutter, men i vidensdelingen oplevede hun ”modstand”, hvor sygeplejerskerne i 

subspecialet havde ”et andet fokus” og ”de var ikke motiverede”. Fx var et andet fokus, at de 

yngre sygeplejersker i subspecialet var optaget deres privatliv med små børn og de ældre sy-

geplejersker hellere ville debattere ”strikke- og madopskrifter”. De forskellige fokusser blev 

beskrevet at handle om forskellige holdninger, som sygeplejersker har. Hvis sygeplejerskerne 

kunne arbejde ud fra den samme viden trods de forskellige fokusser, ville det betyde et bedre 

forløb for patienten. Det blev eksemplificeret i citatet: 

”Hvis vi alle sammen er på samme side i bogen ift. sygeplejen, så gør det det nemmere 

og udføre og fastholde sygeplejen, fordi der er så mange forskellige holdninger og 

mennesker og vi ikke altid styre efter det samme. (…) Jo mere vi arbejder ud fra sam-

me viden, jo bedre et forløb får patienten.” 

 

Deltagerne nævnte en mulighed for at fange sygeplejerskernes opmærksomhed og muligvis 

imødekomme de dertilhørende frustrationer ved vidensdelingen: hvis den viden fra DPU var 

”spiselig” og ”til gavn for Hr. og fru Jensen.” Oplevelsen af viden belyses i følgende afsnit. 

 

3.3.3 Fra viden til handling 

– forløbet har på en eller anden måde givet noget tilbage til afsnittet 

Omdrejningspunktet for nærværende tema er, at deltagerne var glade over fordybelsen, at der 

var forskellige former for viden og at viden fra DPU blev anvendt i den kliniske praksis.  

 Deltagerne berettede om en glæde ved at få mulighed for at fordybe sig i viden inden-

for sygeplejen. Den kliniske hverdag rummede en kompleksitet, hvor det var umuligt at for-

dybe sig og de havde en oplevelse af at ”burde” fordybe sig i viden i deres private tid, men 

der prioriterede de anderledes. På DPU fik de tid og mulighed for det, hvilket blev beskrevet 

som ”fantastisk”. En deltager fortale: ”Alt står jo inde i VIP-portalen. Gå lige ind og tjek, når 



 

Side 32 af 70 

 

du har med diabetes eller. Ja og hvor tit har vi tid til at tjekke en VIP-portal. Det var der jo 

tid til dér, for der skulle man ikke tage en klokke.” Citatet synliggør, at deltagerne gerne ville 

opdateres i en viden, som allerede lå i deres online dokumentationssystem VIP
8
. Opdateret 

viden, som den første form for viden, forklarede deltagerne, gjorde dem i stand til bedre at 

kunne holde sig til standarderne og ikke udelukkende basere sygeplejen på den enkelte syge-

plejerskes ”personlige erfaringsviden”. Oplevelsen af, at viden blev opdateret medførte også, 

at nogle deltagere mente de ikke tilegnede sig ny viden. De oplevede derimod, at de blev be-

kræftet i det, de i forvejen vidste, var det mest korrekte at gøre. Opdateringen var vigtig, fordi 

deltagerne ikke kunne have alle elementer af sygeplejen i fokus, et eksempel var: 

”Man ved jo godt alting, men alt kan jo ikke være i fokus. Det var så qua noget af un-

dervisningen der var, hvor man så tænkte: ja! Jeg ved det faktisk godt, SUPER godt 

lige at få pindet det ud igen. (…) Når man får sat nye undersøgelser på og får noget 

evidens bag, så er det man tænker: JA, det er rigtigt, kom nu! Vi kan godt gøre det 

bedre.”  

 

Citatet viser ligeledes, at opdatering med den nyeste viden med evidens bag, medførte en stør-

re lyst til at forbedre sygeplejen. Samtidig oplevede de at være blevet stærkere og mere over-

bevisende i egen argumentation overfor læger og sygeplejersker i eget subspeciale.  

En anden form for viden var: ny viden. I den kliniske hverdag var der elementer ved 

sygeplejen, som de havde et overfladisk kendskab til, men ved DPU blev kendskabet udvidet 

og de havde en oplevelse af ny viden. Det blev uddybet i følgende udsagn: ”Tit så siger vi jo: 

så tager vi et EKG. Så kigger vi lige, det ser, PUF, så giver vi det så videre til en læge. Hvor 

vi faktisk havde mulighed for at fordybe os i det her og få ny viden”. Ny- og opdateret viden 

blev kædet sammen med en oplevelse af: ”min viden og min faglighed er blevet bedre og hø-

jere”; ”jeg er blevet mere sikker ift. og agere” og ”jeg er blevet bedre til at udføre mit arbej-

de”. Citaterne viser med andre ord, at deltagelse på DPU gjorde deltagerne både fagligt dygti-

gere, mere sikre i deres sygeplejehandlinger og bedre til at udføre sygepleje. 

 

En tredje form for viden blev forklaret som værende ”tavs viden”. Deltagerne var klar over, at 

de havde en bestemt form for viden, men omvendt vidste de ikke hvorfra den viden stammede 

og de kunne heller ikke nøjagtigt eksplicitere den. Den tavse viden viste sig derimod i deres 

sygeplejehandlinger. Det synliggøres nedenstående:  

”Meget af det kan være svært at sige, hvor er det lige jeg har det fra at jeg synes: det 

skal gøres SÅDAN her med fru Hansen? Fordi jeg går ikke ind og tænker: nå, jamen 

                                                 

8
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der bruger jeg jo lige det jeg lærte på den der dag (…). Det kan jo være det er en tavs 

viden. Det er bare noget jeg må gøre.”  

 

Den tavse viden blev kædet sammen med en ny form for refleksion, som blev baseret på vi-

den fra DPU. Ved at reflektere over DPU under interviewet blev deltagerne mere bevidste 

om, at de havde lært noget og anvendt viden i eget subspeciale, hvilket de i første omgang 

ikke selv havde bevidsthed om: ”Ift. jeg sagde det der med, jeg følte ikke jeg havde bragt no-

get tilbage, men når jeg sidder og tænker over det, (…) der er jo rigtig mange ting, jeg sådan 

har brugt og bragt med ud uden jeg nok egentligt selv havde tænkt over det.” 

Citatet leder over i det sidste omdrejningspunkt for temaet: anvendelse af viden i eget 

subspeciale. Generelt oplevede deltagerne, at den præsenterede viden på DPU primært rettede 

sig mod sengeafdelingernes patientkategorier og den dertilhørende sygepleje. Det var ikke 

nødvendigvis negativt, fordi deltagerne havde en overbevisning om, at de altid kunne lære 

noget. De beskrev dog, at hvis DPU virkelig skulle ”gøre en forskel” og de skulle kunne over-

føre og anvende viden fra DPU i deres kliniske sygepleje, måtte indholdet på DPU være kon-

kret ift. deres eget subspeciale. Det blev fortalt: 

” Hvis det skal være noget, jeg skal bruge RIGTIG meget her, så skal det jo være 

sammensætningen i, hvor det kun er til dagkirurgiske sygeplejersker, så man bruger 

lige præcis det man gør her. Det kunne man jo bedre tage tilbage og bruge i den sy-

gepleje man har her.” 

 

En metode deltagerne beskrev, der kunne synliggøre, hvad de kunne anvende i deres kliniske 

praksis, var ved at skrive ”guldkorn” ned på små post-it klistermærker og efterfølgende hænge 

dem op i afdelingen. Udbyttet af post-it klistermærkerne synliggøres i følgende: ” Så kom de 

andre og spørger ind til det (…) så får man integreret det i det vi laver. Nu er jeg fx begyndt 

at varme lejet op igen”. 

En anden metode at anvende viden fra DPU i den kliniske sygepleje var ved udarbej-

delsen af den obligatoriske opgave. Opgaven, forklarede de, var essentiel, da den tog ud-

gangspunkt i deres eget subspeciale. En deltager fortalte om opgaven: ”Det har hjulpet mig 

rigtig meget i min hverdag. Det kan JEG bruge, og det kan de andre bruge og se en mening 

med. (…) så det har på en eller anden måde givet noget tilbage til afsnittet.” Opgaven kunne 

forstås, at være til gavn for deltageren selv og sygeplejerskerne i subspecialet.  

 

Viden fra DPU blev anvendt i deltagernes handlinger i sygeplejen. Fx i ”små, specifikke situa-

tioner” eller under ”sidemandsoplæring”, hvor deltageren i en specifik situation, så som at 
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give en bolus injektion, videregav den nyeste måde at gøre dette på. Et andet eksempel var, 

når deltageren selv integrerede noget nyt i hverdagen og ændrede egne rutiner, begyndte sy-

geplejerskerne i afdelingen at stille spørgsmål og derved kunne deltageren formidle sin viden. 

Det blev fortalt: ”Når man forsøger at integrere det i hverdagen, så er det folk spørger: hvor-

for gør du det? Du plejer da altid at gøre et eller andet.” 

Afslutningsvis skal det tilføjes, at på trods af, at deltagerne havde en oplevelse af, at 

de ikke kunne anvende alt indholdet fra DPU i eget subspeciale, gav DPU alligevel deltagerne 

en personlig tilfredsstillelse og en glæde ved at være sygeplejerske. Det uddybes i det følgen-

de, sidste tema.  

 

3.3.4 Professionsstolthed 

– man er jo stolt af sit fag, det er faktisk sjovt at være sygeplejerske 

Centralt for deltagernes oplevelser i nærværende tema er, at de oplevede en professionsstolt-

hed efter at have deltaget på DPU. Selvom ikke alt indhold fra DPU var relevant ift. eget 

subspeciale, fik de indblik i nye aspekter af sygeplejen, og derved fik de en ny glæde ved at 

være sygeplejerske. Det blev udtalt: 

”Nu går jeg her som sygeplejerske med det samme og det samme og det samme, så 

kan jeg godt gå hen at blive lidt lad i det og tænke: nå, det er også lidt kedeligt. Så 

kommer man af sted (…) så får jeg lyst: ja (hæver stemmen), jeg vil alligevel gerne 

være sygeplejerske! Det ER faktisk rigtigt sjovt at være sygeplejerske, fordi jeg ser 

nogle nye aspekter i det, fordi jeg er på sådan et kursus, noget jeg måske ikke lige ar-

bejder med. (…) Så på den måde giver det mig en ny glæde ved at være sygeplejerske 

og komme på arbejde.” 

 

Af citatet kan det forklares, ved at komme væk fra den vanlige, kliniske sygepleje, som til 

tider kunne fremstå kedelig med de samme opgaver, fik de en ny arbejdsglæde og oplevede en 

professionsstolthed. Det underbygges af et andet citat, hvor en deltager beskrev: ”man er jo 

stolt af sit fag og man er stolt af sit arbejde – og det gælder også mig!” 

At deltage på DPU blev oplevet som en berigelse, ”en gave”, hvor de kunne følge med 

i udviklingen, lære noget nyt og få kendskab til nye undersøgelser. DPU var samtidigt en del 

af en personlig tilfredsstillelse og gav en begejstring: ”jeg var fuldstændig høj!”. En deltager 

fortalte: ”Det er jo sådan for min egen personlige (tøver), kan man sige tilfredsstillelse, selv-

om jeg måske ikke lige den viden bruger her (…). Det der med man følger lidt med i, hvad der 

sker i udvikling rundt omkring. Det betyder MEGET for mig.” Den personlige tilfredsstillelse 

hang sammen med, at deltagerne oplevede at viden på DPU var opdateret viden. Deltagerne 

var glade for opdateringen, som ud fra dette tema kunne forklare, hvorfor de var begejstrede: 
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det var en del af professionsstoltheden. At få genopfrisket tingene og samtidigt sat nye vinkler 

på, gav dem oplevelse af, at de var mere kompetente end de selv først antog. Det blev udtalt: 

”uha, det kan jeg da egentligt godt finde ud af, det forstår jeg godt, det troede jeg ikke.” Den 

personlige tilfredsstillelse var ligeledes i forbindelse med en personlig udvikling. Fx blev det 

beskrevet, at indholdet fra DPU ikke nødvendigvis behøvede at kunne anvendes i deres klini-

ske sygepleje, da det var en del deres personlige udvikling. Af en oplevelse blev det fortalt: 

”Behøver det at være, fordi jeg nu er på et eller andet kursus, at det så absolut skulle 

kunne bruges? Det er jo selvfølgelig rigtig godt, men det kunne også være, at det bare 

var en personlig udvikling, for den, der kommer af sted? Det har det jo været for mig. 

(…) Så måske BEHØVER det ikke altid at skulle hjem igen.” 

 

Afslutningsvist hørte til temaet, at DPU kunne indfri deltagernes personlige værdier. At følge 

med udviklingen, betød efterfølgende, at de kunne deltage i faglige diskussioner om de nyeste 

tiltag og viden, som de førhen ikke kunne på samme vis. På denne baggrund kunne oplevel-

serne derfor berette om, at DPU indfriede personlige værdier, idet det blev fortalt: ”jeg vil 

ikke ende som en af de der: sådan har jeg altid gjort, sådan skal det altid være!”. Samtidigt 

fortalte en deltager ikke ville fremstå som ”skræmme-eksempler” og have en oplevelse at væ-

re ”gået i stå”. Citaterne viser, at deltagerne havde værdier omkring, hvordan de ville – og 

ikke ville være overfor andre sygeplejersker fx indenfor udviklingen af sygeplejen, som del-

tagerne oplevede at DPU kunne imødekomme. 

 

3.4 Kritisk analyse og diskussion 

Dette afsnit er det sidste niveau i analysemetoden. Her løftes de fremkomne temaer hver især 

til et mere alment niveau. Det sker ved at åbne for nye forståelser af temaerne og sætte dem i 

korrelation til nye erkendelsesmæssige forståelser og potentialer i samtiden. 

 

3.4.1 Den større forståelse på tværs af subspecialerne 

Undersøgelsens fund viste en større forståelse for sygeplejersker fra andre subspecialer og for 

hele patientforløbet når sygeplejersker blev blandet ift. erfaringsniveauer og subspecialer, og 

derved sparrede med hinanden. Samtidigt blev der fundet nye samarbejdsrelationer og sam-

menhold, som medførte øget kvalitet i sygeplejen (fx refleksion på tværs af subspecialer om 

samme patientforløb). Fundet kan udfoldes og sættes i relation til at interprofessionelt samar-

bejde styrker patientsikkerheden (Zwarenstein, Goldman & Reeves 2009). Opfattelsen af 

tværfagligt samarbejde er altid højaktuelt og er gået fra at blive betragtet som ekstremt vigtigt 
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til at være krav for opnåelse af de bedste sundhedsydelser og for at sikre god sygepleje (Sø-

rensen 2014; Apker et. al. 2006). I nærværende undersøgelse kan tales om samarbejde, ikke 

på tværs af fag, men på tværs af overgange i patientforløbet, som fx mellem sygeplejersker på 

OP, sengeafdeling og ambulatorium. Når sygeplejersker på DPU kunne sparre med hinanden, 

kunne de se helheder i patientforløbet og i patientovergangene. Det betød, at sygeplejen blev 

forbedret, fx ved forbedret væsketerapi. Det kan anses som værende hensigtsmæssigt, at sy-

geplejersker kan se helheder i et patientforløb, da det i en dansk ph.d.-afhandling konkluderes, 

at der i patientovergangene oftest er svigt mellem to afdelinger, hvori vigtig information går 

tabt (Siemens 2011). Fundet i temaet om at se helheder kan således pege i retning af, at syge-

plejersker på DPU kan indhente vigtig information og lære at se sammenhænge på tværs af 

patientovergange, som er et element til at forbedre sygeplejen. 

 

Endvidere viste specialets undersøgelse, at barrierer for samarbejde mellem sygeplejersker 

både kunne være den fysiske afstand imellem subspecialerne. Afstanden medførte, at kend-

skabet til de andre subspecialer var overfladisk og samtidigt var relationerne mellem sygeple-

jerskerne overfladiske. Årsagerne til barrierne kan skyldes det danske sundhedsvæsen organi-

satoriske kompleksitet, som tvinger et stigende behov frem, både for tværfagligt samarbejde 

og for at skabe helheder og sammenhænge i patientforløb (Just 2013). Ifølge Just kræver det 

et fælles, fagligt vidensgrundlag mellem de professionelle (ibid). I nærværende undersøgelse 

var et fund, at DPU medførte en fælles referenceramme. Den fælles referenceramme var en 

fælles forståelse for sygeplejen i hele patientforløbet og et fælles vidensgrundlag, hvilket var 

vigtigt for at sygeplejersken kunne forbedre sygeplejen i eget subspeciale. Fundet kan handle 

om et nyt forskningsbegreb: relationel koordinering. Det vedrører et interagerende samarbej-

de med fælles tillid, sprog og viden med fokus på patienten, som fremmer kvaliteten i sund-

hedssektoren (Gittell 2012). Relationel koordinering tyder på at være fremtrædende i DPU 

qua fundet om den fælles referenceramme. På den måde kan det anslås, at sparring på DPU 

medfører, at organisatoriske barrierer for samarbejde på tværs af patientovergange overvindes 

og giver sygeplejersker et fælles vidensgrundlag til et sammenhængende patientforløb. 

 

At blande sygeplejersker på tværs af erfaringsniveauer og subspecialer på DPU gav mangfol-

dige fund, fx nye samarbejdsrelationer, sparring, forbedret sygepleje m.m. Fundene udsprang 

af, at sygeplejerskerne hver især, uanset erfaring, bidrog med noget forskelligt qua forskellige 

indgangsvikler til sygeplejen. Specialet bidrager derfor med ny viden og en dybere forståelse, 
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hvordan sygeplejersker oplever kompetenceudvikling, når de blandes på tværs af erfaringsni-

veauer og subspecialer. Årsagen er, at hidtidige kompetenceudviklingsforløb globalt set opde-

ler sygeplejersker efter kompetenceniveau (Griffiths et. al. 2013; Altmiller 2013; Bispebjerg 

Hospital 2014; Region Syddanmark 2014; Rigshospitalet 2014). Fundene giver anledning til 

en diskussion af, om fremtidige kompetenceudviklingsforløb nødvendigvis behøver at lave en 

opdeling på baggrund af sygeplejerskers kompetenceniveauer. Med specialets fund om, at en 

blanding af erfaringsniveauer og subspecialer var vellykket og vigtige, fordi de bidrog med 

noget forskelligt, kan det derfor argumenteres for ikke at lave en sådan opdeling. Fx var et 

fund, at en nyansat sygeplejerske havde forestillinger (fra erfarne sygeplejersker) omkring det 

tværfaglige samarbejde, men forestillingerne blev ændret ved sparringen på tværs af erfaring 

og subspecialer, hvilket betød forbedret væsketerapi. Argumentationen for ikke at opdele sy-

geplejersker kan underbygges af flere studier, som finder, at en af de mest effektive faktorer 

til at udvikle kompetencer er: når sygeplejersker med lidt erfaring anvender erfaringer fra 

mere erfarne sygeplejersker (Khomerian et. al. 2006; Jantzen 2008; Takase 2012). Med resul-

taterne fra Pool og kollegaer kan det omvendt argumenteres for nødvendigheden af opdelin-

gen, da sygeplejersker med lidt erfaring foretrækker et andet indhold i kompetenceudviklings-

forløb versus det indhold, som sygeplejersker med mere erfaring foretrækker (Pool, Poell & 

Cate 2013b). Dette var ikke tilfældet i nærværende undersøgelse, hvor et fund var, at sygeple-

jerskerne altid kunne lære – og lære af hinanden uanset erfaringsniveau fx at de nyuddannede 

hjalp de erfarne med friske øjne, IT-færdigheder og litteratursøgning. Specialet kan derfor 

vidne om, at kompetenceudviklingsforløb ikke behøver opdele sygeplejersker efter erfarings-

niveauer, da sygeplejersker på tværs af erfaringsniveauer og subspecialer gør brug af hinan-

dens forskellige indgangsvinkler til sygeplejen og derved bidrager til at udvide hinandens 

forståelser og at sygeplejen kan ses i et større perspektiv. 

Med ovenstående diskussion kan det diskuteres videre, om det er relevant at søge nye 

måder, som DPU, for at kompetenceudvikle sygeplejersker. Diskussionen sker ud fra Benners 

perspektiver om læring og kompetenceniveauer, som i hidtidige kompetenceudviklingsforløb 

er brugt som belæg til at opdele sygeplejersker i kompetenceudviklingsforløb. Benner selv 

mener ikke, at kompetencer kan udvikles lineært og tillige mener hun, at der ikke kan udfor-

mes en adækvat model for udvikling af kompetencer (Benner 2001). De anførte perspektiver 

kan derfor så tvivl om det er en korrekt måde at anvende Benners teori, når der i kompetence-

udviklingsforløb fx sættes lighedstegn mellem fire års erfaring og kompetenceniveauet eks-

pert sygeplejerske. Idet kompetencer ikke udvikles lineært, kan en sygeplejerske med få års 
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erfaring omvendt muligvis være på et højere kompetenceniveau end først antaget. Overvejel-

sen kan ses i sammenhæng med, at det i et litteraturstudie konkluderes, at der er ikke er en 

klar sammenhæng mellem alder og erfaring versus læringsudbyttet af kompetenceudviklings-

forløbet (Pool, Poell & Cate 2013a). Argumenterne for at opdele sygeplejersker i hidtidige 

kompetenceudviklingsforløb er, at sygeplejersker besidder forskellige evner afhængigt af, 

hvilket kompetenceniveau de er på (Griffiths et. al. 2013; Aarhus Universitetshospital 2015; 

Region Syddanmark 2014). En evne, som adskiller novicen fra ekspertsygeplejersken, er den 

intuitive evne, som kun ekspert sygeplejersken antages at kunne udøve qua sin erfaring. For at 

overføre perspektiverne til nærværende undersøgelse, inddrages fundet om tavs viden. Tavs 

viden kunne ikke nøjagtigt ekspliciteres, men blev forklaret gennem handlinger. På DPU blev 

den tavse viden kædet sammen med nye måder at reflektere på, hvilket afspejlede sig i syge-

plejen. Tavs viden kan i et større perspektiv være et element, som i traditionelle kompetence-

udviklingsforløb bruges som argument til at opdele sygeplejersker, da tavs viden ligeledes 

afhænger af erfaring. Dette står dog i modsætning til fundet i nærværende studie. Føres fundet 

videre, kan det lede over i, at den intuitive fornemmelse måske ikke nødvendigvis er forbe-

holdt ekspert sygeplejersken. Årsagen ligger i, at det intuitive, ifølge Delmar, baseres på erfa-

ringer, men erfaringer behøver ikke altid være positive. Erfaringer kan foranledige manglende 

forståelse eller misforståelse (Delmar 2006). Det kan betyde, at når sygeplejerskers erfaringer 

kan lede til manglende forståelse og derfor mangel på intuitiv evne, kan en opdeling af erfa-

ringsniveau (som fx har afsæt i den intuitive evne) være svær at foretage på baggrund af års 

erfaringer. Det kan sammenfattes og kædes sammen med specialets fund om, ved at blande 

sygeplejersker på tværs af erfaring og subspecialer, blev tilført nye måder at reflektere og 

vigtige sparringer til at se helheder i patientforløbet. Samtidigt gav det nye samarbejdsrelatio-

ner, som efterfølgende betød forbedret sygepleje. Fundene kan derfor bidrage med en ny-

tænkning af de traditionelle måder at kompetenceudvikle sygeplejersker, hvor fremtidige 

kompetenceudviklingsforløb med fordel kan inkludere sygeplejersker på tværs af erfaring og 

subspecialer, som DPU gør. 

 

3.4.2 Vidensdeling og stagnerede arbejdsrutiner 

Et centralt fund var, at vidensdeling efter DPU til sygeplejersker i eget kliniske subspeciale 

var problematisk. Problemerne indebar bl.a. manglende faglige sparringer og stagnerede ar-

bejdsrutiner, hvilket var forårsaget af indlærte arbejdsgange efter mange års erfaring, som var 

svære at ændre på og at sygeplejerskerne ikke var åbne overfor anden viden. I lyset af Maben 
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og kollegaer, kan det handle om, at sparring i den kliniske sygepleje efter afviklet kompeten-

ceudviklingsforløb, er afgørende for at få succes med anvendelse og overførsel af viden til 

den kliniske sygepleje (Maben, Latter & Clark 2006). Hvis ikke viden blev delt, viste nærvæ-

rende undersøgelse, at det medførte håbløshed og at fagligheden i sygeplejen ikke blev højnet. 

Sammenkædes forskningen med specialet, har sparring med sygeplejekollegaer derfor en es-

sentiel betydning for at overføre og viderebringe viden. Betydningen af sparring med sygeple-

jekollegaer kan diskuteres i et læringsteoretisk perspektiv. Til diskussionen kan Wenger og 

Illeris belyse, at faglig sparring har betydning for om læring kan finde sted, da læring sker i et 

spændingsfelt mellem den enkelte (sygeplejersken) og relationen med praksisfællesskabet 

(sygeplejerskerne i subspecialet) (Wenger 2014; Illeris 2014). Wahlgren og Aarkrog skildrer, 

at hvis ikke praksisfællesskabet giver en tilstrækkelig sikkerhed, som er forudsætning for, at 

den lærende kan begrunde og legitimere egne handlinger og nye tiltag, bliver det endnu svæ-

rere at fastholde egne beslutninger og overbevisninger (Wahlgren & Aarkrog 2012). Fundet 

om den problematiske vidensdeling kan derfor i et større perspektiv berette om, at praksisfæl-

lesskabet i det kliniske subspeciale må inkluderes i kompetenceudviklingsforløb og give sik-

kerhed til de hjemvendte sygeplejersker, for at læring fra DPU kan overføres til den kliniske 

sygepleje og ikke ender i håbløshed.  

Nødvendigheden af at inddrage praksisfællesskabet findes i nærværende undersøgelse, 

da vidensdeling kræver en indsats af sygeplejekollegaerne. Mødet med sygeplejerskerne i 

subspecialet bar præg af kontroverser og reminiscenser fra janteloven (”du skal ikke tro du er 

noget”). Med disse problematikker blev vidensdelingen bremset. I flere forskningsundersø-

gelser findes det, at sygeplejekollegaer i organisationen har en betydning for udbyttet af kom-

petenceudvikling, både under- og efter (Vaezi & Vanaki 2012; Hamzehgardeshi & Shahhos-

seini 2014; Hallin & Danielson 2007). Specialets fund om janteloven står i kontrast til resulta-

terne fra udenlandske studier, som finder, at kompetenceudviklingsforløb medfører en høj 

social status blandt sygeplejekollegaerne (Pool, Poell & Cate 2013b; Chong et. al. 2011). En 

mulig forklaring på, hvorfor det udspiller sig anderledes i en dansk kontekst kan være svært 

entydigt at svare på, men i lyset af to danske undersøgelser af sygeplejerskers psykiske ar-

bejdsmiljø, konkluderes det, at sygeplejersker udgør hinandens arbejdsmiljø (Kristensen 

2013; Sørensen & Holm-Petersen 2011). Manglende respekt, tillid, mobning og chikane er 

blot nogle af de få psykiske faktorer, som har negative konsekvenser for kvalitet i sygeplejen. 

Internationalt understøttes vigtigheden af relationerne til sygeplejekollegaerne, da høj job-

tilfredsstillelse er forbundet med gode relationer til sygeplejekollegaerne (Shea 2015; Utriai-
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nen & Kyngäs 2009). Overføres perspektiverne til specialet, var fundet om janteloven og 

modstanden mod vidensdelingen forbundet med, at fagligheden ikke blev højnet og de faglige 

sparringer (associeret med arbejdsglæde) i perioder manglede. Fundene fra specialet kan der-

for afspejle, at gode relationer til sygeplejekollegaerne, globalt set, giver sygeplejersker ar-

bejdsglæde og jobtilfredshed. I en dansk kontekst kan dårlige relationer skabe kontroverser og 

medføre negative konsekvenser, som ligeledes, ud fra nærværende undersøgelse, afspejler sig 

i vidensdelingen efter et kompetenceudviklingsforløb. 

 

Fundet om modstanden mod vidensdeling, viste sig i form af uoverskuelige kampe med syge-

plejekollegaerne. Det var frustrerende og betød at nyttig viden blev tilbageholdt. Årsagen til 

modstanden kunne have grobund i forskellige holdninger til arbejdet fx strikke- og madop-

skrifter og små børn. Med forskningen fra Hein kan de forskellige holdninger berette om, at 

det er forskelligt fra person til person, hvad der skaber motivation og Hein peger på fire moti-

vationsprofiler: Primadonnaen, Præstationstripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren 

(Hein 2009). Overført til nærværende tema kan sygeplejerskerne fra DPU (der ønsker at for-

bedre sygeplejen og vidensdele) opfattes som primadonnaen, som føler en eksistentiel pligt til 

at bestride de højest mulige kompetencer og standarter kontra sygeplejerskerne i subspecialet 

(der har fokus på mad- og strikkeopskrifter og små børn) som kan opfattes som lønmodtage-

ren, der anser arbejdet, som et middel til realisering af fritiden. Det betyder, at det er svært at 

føre dialoger (fx svært at vidensdele) på tværs af profilerne, fordi de styrer efter noget forskel-

ligt og ydermere har forskellige værdier. Perspektivet kan udfoldes af Toode og kollegaer som 

understreger, at jo mere sygeplejerskens egne værdier generelt i en organisation er forenelige 

med værdierne fra sygeplejerskerne i resten af organisationen, jo mere meningsfuldt og moti-

verende er det at arbejde som sygeplejerske (Toode et. al. 2014). I stedet for at fokusere på 

den enkelte sygeplejerske, bør lederne, ifølge Toode og kollegaerne, fokusere på at skabe go-

de arbejdsrelationer og teamwork – herunder at træne muligheden i at bruge hinanden i den 

kliniske sygepleje (ibid). Det betyder, at lederen har en central rolle og samtidigt anbefales 

det, at lederen og sygeplejekollegaer fra starten af et kompetenceudviklingsforløb viser enga-

gement og en forpligtigelse til at involvere sig i, at sygeplejersker undergår kompetenceudvik-

ling (Griscti & Jacono 2006). Overføres anbefalingerne til DPU, var dette allerede forsøgt 

imødekommet med en obligatorisk vidensdelingskontrakt, som forpligtede både deltagerne og 

afdelingssygeplejerskerne. Undersøgelsen viste imidlertid, at kontrakten havde minimal effekt 

og derfor viser fundet, at der er et fremtidigt behov for justeringer og forbedringer af, hvordan 
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vidensdeling efter DPU bedst muligt praktiseres uden at ende i håbløshed eller kampe med 

sygeplejekollegaer. 

 

3.4.3 Fra viden til handling 

I temaet blev det fundet, at DPU indeholdt en opdatering af viden. Opdateringen var essentiel, 

da dette ikke var muligt i den kliniske, travle hverdag og i den private tid blev opdatering af 

viden ikke prioriteret. At DPU rummer en opdatering af viden, stemmer overens med andre 

studier, som finder, den mest betydningsfulde faciliterende faktor for deltagelse i kompeten-

ceudviklingsforløb er opdatering af viden (Al-Majid et. al. 2011; Chong et. al. 2011; Ebrahimi 

et al. 2012). Når sygeplejersker på DPU kan få opdateret viden og derved ikke skal bruge den 

private tid, kan det i et større perspektiv betyde, at sygeplejersker ikke bliver ligeså hurtigt 

udbrændte, da Rath gør opmærksom på, at risikoen for udbrændthed på arbejdspladsen er 

markant forøget, hvis ikke arbejds- og privatliv hænger sammen (Rath 2009). Fundet om op-

dateringen indebar endvidere, at sygeplejen blev baseret på evidens og de blev overbevist om, 

at deres handlinger var de mest korrekte. Kendskabet til undersøgelser med evidens medførte, 

at det blev lettere at basere sygeplejen på standarder fra det online dokumentationssystem 

(VIP) og ikke blot den personlige erfaringsviden. Birkelund pointerer, at sygeplejen rummer 

mere end evidens (Birkelund 2014). Bevæggrunden ligger i, at sygeplejen har tre vidensfor-

mer med rødder tilbage til Aristoteles vidensformer: epistéme, phrónesis og téchne. Fx læres 

phrónesis gennem erfaringer fra handlingslivet, hvor sygeplejen udspiller sig, men den kan 

ikke skriftliggøres og læres ad skolastisk vej, som epistéme, der repræsenterer den mere vi-

denskabelige og evidensbaserede viden (ibid). I nærværende studie fandt jeg, at DPU rumme-

de både ny viden, tavs viden og opdatering af viden. Det samlede indhold på DPU medførte, 

at sygeplejersker blev fagligt dygtigere, mere sikre i deres sygeplejehandlinger og blev bedre 

til at udføre sygepleje. Såfremt grundlaget for sygeplejerskers arbejde primært er baseret på 

forskning og dertilhørende evidens, er der være risiko for, at sygeplejens andre vidensformer, 

fx phrónesis, ikke anerkendes (ibid). Selvom phrónesis ikke kan skriftliggøres, peger fundene 

fra nærværende undersøgelse på, at denne vidensform blev italesat på DPU på grund af fagli-

ge sparringer. Et fund, som i undersøgelsen kunne eksemplificere phrónesis, fremkom af de 

interagerende, faglige sparringer på tværs af subspecialet. Eksemplet var: at sygeplejerskerne 

på OP lagde en sårforbinding, som ikke fungerede for patienten og sygeplejerskerne i senge-

afdelingen. Sparringerne på DPU tilførte herved en viden, som var vigtig for sygeplejen og 

som ikke var baseret på undersøgelser. Fundene kan derfor berette om, at det er essentielt at 
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kompetenceudviklingsforløb rummer alle tre omtalte vidensformer, for at mangfoldiggøre de 

flere forskellige kilder til viden. Forslag til dette kunne være at kompetenceudviklingsforløb 

inkluderer praktiske øvelser, teoretisk undervisning, sparring og refleksion på tværs af 

subspecialet over konkrete oplevede faglige problemstillinger. 

 

I temaet viste en udfordring sig at være, at anvende viden fra DPU til handling i den kliniske 

sygepleje, fordi DPU og den kliniske sygepleje var to separate dele. Samtidigt var det ønske-

ligt, at viden havde en tydelig relation til patienterne og hvis viden virkelig skulle kunne over-

føres, skulle det yderligere have afsæt i sygeplejen i det enkelte subspeciale. Overførslen fra 

viden til handling kan handle om en aktuel og international problematik: the-knowing-doing-

gap (WHO 2006). Det indebærer en kløft mellem (teori) hvad man ved og (praksis) hvordan 

man anvender det i praksis. Ifølge WHO er the-knowing-doing-gab et af dette århundredes 

vigtigste og største udfordringer for at styrke sundhedssystemerne og derved øge folkesund-

heden (ibid). Der er fortsat ingen endegyldig løsning på udfordringen, men indtil videre er et 

muligt bud at oversætte viden til praksis. En sådan oversættelsesproces skal synliggøre, på 

hvilket grundlag viden kan anvendes (ibid). Et forslag til at synliggøre for sygeplejersker, 

hvordan den givne viden kan overføres og anvendes i eget subspeciale, kan være at tilrette-

lægge diskussioner af den fremførte viden ift. en konkret patientsituation. Det kan klarlægge 

for sygeplejerskerne, hvordan de kan anvende viden i praksis, når elementer fra egen daglig-

dag indgår. Forslaget, kædet sammen med the-knowing-doing-gab, læner sig op af begrebet 

transfer. Transfer er evnen til at overføre og anvende viden og kunnen ift. en praksis (Wal-

hgren & Aarkrog 2012). Overføres begrebet til DPU, forudsættes en høj grad af transfer af, at 

DPU giver mening for sygeplejersker og indbefatter konkrete situationer og sygeplejeopgaver 

fra den enkelte praksis. Et forslag hertil kan være, at fortsætte med at anvende den obligatori-

ske opgave på DPU, som gav mening, og tog udgangspunkt i problemstillinger fra eget 

subspeciale. Det gjorde den anvendelig for de hjemvendte sygeplejersker og sygeplejerskerne 

i subspecialet.  

 

I dette tema blev det fundet, at der i perioder manglede tid til vidensdeling og da sygeplejer-

sker mundtligt skulle vidensdele, i konkrete situationer efter DPU, blev de mødt med mod-

stand. Alligevel blev indholdet fra DPU overført til den kliniske sygepleje gennem nye kon-

krete færdigheder og handlinger i sygeplejen. De nye færdigheder viste sig fx gennem æn-

dring af rutiner eller sidemandsoplæring, hvor sygeplejersken i en specifik situation, så som at 
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give en bolus injektion, viderebragte og anvendte den nyeste måde at gøre dette på. Det kan 

derfor se ud som om, at der er en modsætning i mine fund. Modsætningen er, at når sygeple-

jerskerne deler viden ved at fortælle om deres viden i den konkrete situation til sygeplejer-

skerne i subspecialet, bliver de mødt af modstand – men vidensdeling lykkedes alligevel, når 

sygeplejerskerne gennem deres handlinger anvender indholdet fra DPU fx gennem side-

mandsoplæring. Jf. den tidligere, ovenstående diskussion, viser undersøgelsen i et større per-

spektiv, at DPU indeholdt vidensformen phrónesis dvs. den viden der udspiller sig i hand-

lingslivet og ikke kan læres på skolatisk metode. Det er et interessant fund, da sygeplejersker-

ne oplevede at viden var tavs, dvs. at den ikke kunne sprogliggøres og det derfor kunne være 

problematisk at videreformidle. Disse fund viser imidlertid, at viden alligevel er overført og 

anvendt gennem nye konkrete færdigheder i handlingslivet. Udfoldes fundene ift. forsknings-

litteraturen, er selve det konkrete anvendelsesperspektiv efter et kompetenceudviklingsforløb 

ikke undersøgt i større udstrækning, men derimod på et mere overordnet niveau. Fx viser et 

studie, at kompetenceudvikling giver sygeplejersker mere viden, nærmere end det giver dem 

praktiske færdigheder (Jaradeh & Hamdeh 2010). Omvendt findes i to andre studier, at kom-

petenceudvikling øger sygeplejerskers handlekompetencer i den direkte patientpleje på bag-

grund af en øget indsigt i forskellige former for viden (Hemmingsen & Olsen 2004; Nummi-

nen et. al. 2013). Opsummerende kan nærværende undersøgelse derfor vidne om, at når syge-

plejersker mundtligt vidensdeler med sygeplejekollegaerne i konkrete situationer opstår mod-

stand mod vidensdeling, men vidensdelingen lykkedes gennem nye, konkrete færdigheder i 

handlinger i den kliniske sygepleje. 

Til fundet om at anvende indholdet fra DPU i den kliniske sygepleje hørte, at selve da-

taindsamlingsmetoden var en form for refleksion, der bevidst- og synliggjorde det konkrete 

anvendelsesaspekt af viden til handling, som sygeplejerskerne ikke først selv var bevidste om. 

Ved at få reflekteret over DPU og blive bevidst om de konkrete anvendelsesmulighederne, 

betød det en øget motivation til efterfølgende at forbedre sygeplejen. Wood finder, at det er 

nødvendigt med en efterfølgende opfølgning af, hvad sygeplejersker har lært, for at få det 

største udbytte (Wood 2006). Fundet kan derfor skildre, at DPU fremadrettet med fordel kan 

facilitere og implementere opfølgende refleksionsseancer med obligatorisk deltagelse. Argu-

menterne for at implementere refleksionsseancerne ville, med fundene fra nærværende studie 

være, for at: synliggøre konkrete anvendelsesmuligheder; motivere sygeplejersker til at for-

bedre og reflektere over sygeplejen og stimulere til forsat samarbejde på tværs af subspecia-

lerne.  
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3.4.4 Professionsstolthed 

I nærværende tema var der et fund: professionsstolthed. Arbejdsdagen havde karakter af ruti-

ner, men DPU tilførte en stolthed ved at være sygeplejerske. Stoltheden udsprang af, at syge-

plejersker fik ny viden og fik indblik i nye aspekter ved sygeplejen. Samtidigt var DPU en del 

af en personlig udvikling og kunne indfri personlige værdier. Føromtalte fund kan udfoldes ud 

fra andre forskningsundersøgelser, som finder, at personlig interesse, indre lyst til udvikling 

og lyst til at forbedre sygeplejen er nogle af de højst rangerede grunde til deltagelse i et kom-

petenceudviklingsforløb (Jawahar 2012; Nalle, Wyatt & Myers 2010). Fundet om personlig 

udvikling kan sættes ind i en større samfundsmæssig kontekst. I det senmoderne samfund er 

et vilkår for det meningsfulde og gode liv, at mennesker finder og kender sig selv og kan ud-

vikle sig personligt. Hvis ikke mennesket er i udvikling, er en af modernitetens konsekvenser 

og parolen for det nuværende arbejdsmarked, at mennesket i stedet er i en selvforskyldt afvik-

ling (Frederiksen & Kristensen 2005: Brinkmann 2011). Årsagen er, at den nuværende forstå-

else af udvikling er en diskret, skjult udviklingstvang forklædt, som en udviklingstrang (ibid). 

Munro og kollegaer finder, at der for sygeplejerskerne er en digotomi – de skal både gøre 

godt for samfundet samt deres profession og samtidigt gøre godt for sig selv (Munro 2008). 

Overføres perspektiverne til nærværende undersøgelse, var DPU en berigelse til at kunne føl-

ge med i udviklingen og tillige medførte det en bevidsthed om at være mere kompetent end 

først antaget. På denne baggrund fik de en ny glæde og stolthed ved at være sygeplejerske. 

Fundet om glæden står i modsætning til to forskningsundersøgelser, som finder, at sygeplejer-

sker ikke kan udvikle sig og er strandet i den samme position, hvilket medfører negative psy-

kologiske tilstande (McCleese et. al. 2007; Llahana & Hamric 2011). Ses specialets fund i et 

større alment perspektiv, kan det vise, at sygeplejersker er motiverede til og ser en mening 

med at følge med i udviklingen og oplever en professionsstolthed. Samtidigt oplever de en 

glæde ved at møde sygeplejersker fra andre subspecialer og føre faglige diskussioner. 

 

Et andet omdrejningspunkt var, at til trods for at viden på DPU ikke var anvendeligt i eget 

subspeciale, berettede fundene om en personlig tilfredsstillelse og udvikling, som var vigtig 

for at imødekomme personlige værdier og skabe en ny arbejdsglæde. Det kan derfor diskute-

res, om realisering af egne værdier og professionsstolthed er et mindst ligeså vigtigt mål for et 

kompetenceudviklingsforløb, som det mere almindelige mål om at højne kvaliteten i sygeple-

jen på bestemte, fastlagte måder i et kompetenceudviklingsforløb. Det første behøver dog ikke 

at udelukke det andet. Diskussionen kan ses i lyset af internationale undersøgelser, som påpe-
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ger, at sygeplejersker har behov for fornyelse i form af kompetenceudvikling. Det konklude-

res, at fornyelsen er til gavn for patienterne, fordi det vil øge jobtilfredsheden, som gør syge-

plejerskerne mere tilbøjelige til at forblive i afdelingen og samtidigt vil risikoen for resignati-

on mindskes (Shahhosseini & Hamzehgardeshi 2015; Armstrong-Stassen & Stassen 2013). I 

en dansk kontekst findes en signifikant sammenhæng mellem jo bedre udviklingsmuligheder, 

jo større arbejdsglæde og omvendt, jo ringere mulighed for udvikling, dets større risiko for 

udbrændthed (Sørensen & Holm-Petersen 2011; Rath 2009). Overføres disse perspektiver til 

specialet kan fundene tyde på, at den glæde, som DPU tilførte sygeplejerskerne i form af ny 

stolthed samtidigt betød en ny arbejdsglæde, hvilket var centralt, da den kliniske, rutineplage-

de hverdag ofte var kedelig og mindskede risikoen for resignation. 

 

Sygeplejen er nutidigt under trænge vilkår i forbindelse med den eksisterende professions-

kamp, hvor det er en kamp at berettige og legitimere sygeplejen, som profession (Hjort 2012). 

De trænge vilkår er desuden forårsaget af, at den faglige forsvarlige sygepleje er under pres i 

det danske sundhedsvæsen (Christensen 2015). Vilkårene vurderes at medføre negative kon-

sekvenser for patientsikkerheden og er en betydelig risikofaktor for sygeplejerskernes helbred 

og fastholdelse i faget (ibid). Sygeplejen er derfor sat på dagsordenen, for at synliggøre hvilke 

kompetencer sygeplejersker har og hvad sygeplejen bidrager med. Overføres synspunktet til 

nærværende undersøgelse var et fund, at evidens og nyeste viden medførte en stærkere evne 

til at argumentere overfor læger og andre sygeplejersker. Samtidigt behøvede al viden ikke 

være anvendeligt i eget subspeciale, dels fordi det var en del af en personlig udvikling, men 

også fordi, at det medførte, at sygeplejersker efter DPU havde en forståelse af sygeplejen på 

tværs af patientovergange og blev klogere på, hvad sygeplejen kunne bidrage med i patient-

forløbene. Det kan derfor vidne om, at professionsstoltheden er et vigtigt element i et kompe-

tenceudviklingsforløb, dels for at skabe ny arbejdsglæde og dels for at sygeplejersken bliver 

klogere på egen profession. Fundene kan derfor bidrage med en nytænkning af fremtidige 

måder at kompetenceudvikle sygeplejersker, hvor al viden nødvendigvis ikke behøver at kun-

ne overføres til egen kliniske sygepleje, fordi professionsstoltheden ud fra en mere almen for-

ståelse forøger jobtilfredsheden og arbejdsglæden. Samtidigt betyder professionsstoltheden, at 

sygeplejerskers forståelse af professionen udvides, hvilket kan være relevant i en tid, hvor 

fagligheden er under pres i det danske sundhedsvæsen. 
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Del IV 

God kvalitet i et kvalitativt studie handler primært om metodologisk refleksion (Tanggaard & 

Brinkmann 2015b). Derfor rummer del IV først et metodekritisk afsnit. På denne baggrund 

følger en afslutning af specialet med konklusion efterfulgt af en perspektivering. 

 

4.0 Metodekritik 

Afsnittet rummer en metodologisk, kritisk refleksion af undersøgelsens dataindsamlingsmeto-

de og fund. Der har været en tendens til at skulle argumentere for gyldigheden og berettigel-

sen af kvalitativ forskning, hvorfor bl.a. kvalitetsbegrebet generalisering med en kvantitativ 

særegenhed har stået til diskussion indenfor kvalitativ forskning (Andreasen 2007). For at 

synliggøre, at nærværende speciale har en kvalitativ dataindsamlingsmetode og undgå misfor-

ståelser vedr. kvalitetsbegreberne, vælger jeg i min metodediskussion at tage udgangspunkt i 

Tanggaard & Brinkmann, som har nytænkt kvalitetskriterier i kvalitativ forskning, hvilke er: 

transparens, gyldighed og overførbarhed (Tanggaard & Brinkmann 2015b). 

Transparens handler om, at fremgangsmåder i specialet er gennemsigtige, for at resul-

taternes lødighed og fornuft kan vurderes (ibid). Det kvalitative interview viste sig at være en 

hensigtsmæssig måde at indsamle empiri til undersøgelsen. En anden mulighed for kvalitativ 

dataindsamling er deltagerobservation. Deltagerobservation blev fravalgt som metode, fordi 

det ville kræve mere end den afsatte tid og samtidigt var forårets DPU ikke opstartet. Set ift. 

nærværende undersøgelse kunne det have været relevant, da det blev fundet, at sygeplejer-

skerne ikke nøjagtigt kunne eksplicitere den tavse viden, men derimod berettede om den form 

for viden ud fra de handlinger, de havde gjort. Deltagerobservation kunne have åbnet feltet op 

med en insiderviden, som ellers var svært tilgængelig (Szulevicz 2015). Deltagerobservation, 

både til DPU og i den kliniske sygepleje, kunne derfor have beriget undersøgelsen med ob-

servationer af, hvordan sygeplejersker i den kliniske sygepleje anvendte DPU. 

Det vurderes at være en styrke, at der blev anvendt en Ricoeur inspirerede analyseme-

tode, ud fra den betragtning, at det muliggjorde pendulering mellem at forstå og forklare. Det 

gav et indblik i- og dybere forståelse af, hvordan sygeplejersker oplevede DPU og hvilken 

betydning DPU havde ift. den kliniske sygepleje. Ydermere medførte analysemetoden en di-

stancering til empirien gennem den kritiske analyse og diskussion (hvilket Ricoeur betegner 

som det kritiske element), hvor anden viden og perspektiver fra forskere blev anvendt til dis-

kussionen. I lyset af Kvale og Brinkmann, øges forskervaliditeten, ved inddragelse af anden 

forskningslitteratur og andre perspektiver (Kvale & Brinkmann 2009). Den kritiske analyse 
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og metode betød derfor, at fundene blev løftet fra et konkret niveau til et alment niveau og sat 

i relation til erkendelsesmæssige potentialer i samtiden. Afsluttende hører til transparensen, at 

strukturanalysen blev foretaget på to niveauer, for at verificere de forskellige fundne temaer. 

Første niveau var at gennemgå hvert interview og inddele det i forskellige dele for at finde 

forskellige temaer på samme tidspunkt. Det andet niveau var ved at finde et tema og se alle 

interviews igennem for det tema. I Ricoeurs perspektiv har argumentationen betydning for at 

fremføre den mest gyldige tolkning, da han arbejder med sandsynlighedslogik (Ricoeur 

1976). Det vurderes derfor som en styrke, at argumentationen med analysemetoden bygger på 

citater og derved har temaerne et solidt afsæt i empirien, hvilket betyder, at transparensen 

øges med en eksplicit argumentation. 

 

Gyldigheden er bl.a. afhængig af den håndværksmæssige kvalitet, fordi undersøgeren er det 

vigtigste og primære undersøgelsesredskab i interviewundersøgelser. Den transskriberede 

tekst viste, at min interviewerfaring i perioder var mangelfuld. Fx blev jeg draget af oplevel-

sen af ikke at kunne formidle eller anvende indholdet fra DPU og spurgte ”hvad betød det for 

dig, at du ikke kunne formidle viden?” Med en sådan formulering kunne det fremstå, at jeg 

ønskede bestemte perspektiver og det kunne tillige være svært for deltagerne at svare på et 

sådan spørgsmål. Til trods for denne, til tider, mangelfulde erfaring, blev frembragt refleksio-

ner, som deltagerne i første omgang ikke selv var opmærksomme på (afsnit 3.3.3). Desuden 

viste transskriptionen, at der var variationer i oplevelserne, hvilket er en styrke, da Dahlberg 

og kollegaer påpejer, at kvalitative undersøgelser skal bære præg af mønstre og variationer i 

oplevelsen med fænomenet (Dahlberg, Drew & Nyström 2001). Til diskussionen af variation i 

oplevelserne, kan det tilføjes, at det er en svaghed, at nærværende undersøgelse ikke kunne 

inkludere de helt unge, nyuddannede sygeplejersker, fordi de kunne have beriget med variati-

on i oplevelserne. Formodningen ligger i, at forskningslitteraturen påpeger at unge, nyuddan-

nede sygeplejersker oplever kompetenceudviklingsforløb på en anden måde end erfarne syge-

plejersker (Tabari-Khomeiran et. al. 2007; Khomeiran et. al. 2006). 

Det kan diskuteres, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at interviewe om et fænomen, 

som var oplevet for op til 3 år siden, dvs. om de kunne huske deres oplevelser af DPU. Om-

vendt kunne tidsperspektivet også rumme en fordel i, at deltagerne fik DPU lidt på afstand og 

derved kunne det formodes at give et dybere perspektiv på oplevelserne af, hvad DPU betød 

ift. den kliniske sygepleje. Før interviewet blev der desuden udleveret et introduktionsbrev 

vedr. undersøgelsen for at rette opmærksomheden på, hvad interviewet overordnet gik ud på. 
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Ud fra min deltagelse vurderede jeg, at deltagerne i interviewsituationen kunne huske tilbage 

til forløbet ved fx at pege på væggen og sige ”der hang vi post-it klistermærker op”. Samtidigt 

var det synlig, at den transskriberede tekst ikke bar præg af mange lange pauser og fylde ord 

(fx øh og hm). Jeg vurderede derfor, at det tidsmæssige perspektiv ikke var til hindring for at 

berige empirien med deres oplevelser af DPU og betydningen ift. den kliniske sygepleje.  

I interviewet blev appliceret forståelsesopklaringer i form af: ”Er det rigtigt forstået 

at?” Det var en måde at sætte min forforståelse i spil på. Det styrker undersøgelsens gyldig-

hed, idet Ricoeur mener, at mennesket ikke kan gøre sig fri af sin historiske bevidsthed og 

mennesker fortolker hele tiden (Ricoeur 1976). Desuden medvirkede det til, på et mindre ni-

veau, at deltagerne kunne verificere mine umiddelbare forståelser.  

 

Det sidste kvalitetskriterium er overførbarhed dvs. rækkevidden og almengørelsen af under-

søgelsen til andre situationer. Specialet afgrænses til at omhandle sygeplejerskers oplevelser 

af DPU fra Ortopædkirurgisk Afdeling Amager & Hvidovre Hospital. Forklaringen er, at 

mennesket, i Ricoeurs optik, altid er indlejret i historien og derfor vil relationen til samtiden 

altid påvirke fortolkningen af teksten (ibid). Specialets fund er derfor de mest velegnede i 

øjeblikket og er med til at berige med ny viden om, hvordan sygeplejersker oplevelser DPU 

og hvilken betydning DPU har ift. den kliniske sygepleje. Trods disse afgræsninger og at un-

dersøgelsen er forholdsvis lille, kan fundene dog i nogen grad overføres og gøre sig gældende 

i andre sammenhænge indenfor kompetenceudvikling af sygeplejersker. Årsagen er, at funde-

ne er blevet løftet til et højere alment niveau med den kritiske analyse og diskussion, hvor-

igennem nye handlemåder (afsnit 4.2) og ny viden til praksis kan få en dybere begrundelse. 

Det kan ikke entydigt udelukkes, at hvis sygeplejersker i andre kompetenceudviklingsforløb 

bliver blandet på tværs af erfaringer og subspecialer, kan identificere sig med oplevelserne fra 

undersøgelsen. Fx professionsstolthed og en større forståelse for patientforløbet ved at sparre 

med sygeplejersker fra andre subspecialer. 

 

4.1 Konklusion 

Specialets todelte problemformulering kan besvares på baggrund af undersøgelsens fire tema-

er: Den større forståelse på tværs af subspecialerne; Vidensdeling og stagnerede arbejdsruti-

ner; Fra viden til handling og Professionsstolthed. Konklusionerne for hvert tema uddybes 

nedenstående.  
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Det kan konkluderes, at sygeplejersker oplever, at DPU giver en større forståelse på tværs af 

subspecialerne. Den større forståelse udspringer af sygeplejefaglige sparringer på tværs af 

erfaringer og subspecialer. Samtidigt tilvejebringer DPU nye samarbejdsrelationer og sam-

menhold på tværs af subspecialer, hvilket betyder øget kvalitet i sygeplejen. Det kan konklu-

deres, at sygeplejersker opnår relationel koordinering gennem et interagerende samarbejde 

med et fælles vidensgrundlag, tillid og sprog med fokus på patienten. De oplever, at DPU gør 

dem i stand til at se helheder i patientforløbet og på tværs af patientovergange, som medfører 

forbedret sygepleje, fx forbedret væsketerapi. Det bemærkes, at sygeplejersker på tværs af 

erfaringsniveauer bruger hinandens erfaringer og derved får nye indgangsvinkler. Undersø-

gelsen beriger med ny viden om, hvordan sygeplejersker oplever DPU på tværs af erfarings-

niveauer og subspecialer og kan bruges til at stille spørgsmål ved selvfølgeligheden i at bruge 

Benners kompetenceniveauer til at kompetenceudvikle sygeplejersker på. Derved bidrager 

undersøgelsen med en nytænkning af de traditionelle måder at kompetenceudvikle sygeplejer-

sker på. 

Af temaet Vidensdeling og stagnerede arbejdsrutiner kan det konkluderes, at videns-

deling efter DPU med sygeplejersker i eget kliniske subspeciale er problematisk forårsaget af 

bl.a. indlærte, stagnerede arbejdsrutiner og en travl hverdag. Vidensdeling og faglige diskus-

sioner med sygeplejersker i eget subspeciale mangler i perioder og i stedet bærer vidensdelin-

gen præg af modstand, forskellige fokusser og reminiscenser fra janteloven. De faglige dis-

kussioner er dog vigtige, da læring sker i et spændingsfelt mellem den enkelte sygeplejerske 

og relationen med praksisfællesskabet. Det anbefales, at lederne og sygeplejerskerne i 

subspecialerne fra starten af et kompetenceudviklingsforløb viser forpligtigelse til at involvere 

sig. Den obligatoriske vidensdelingskontrakt mellem sygeplejerske og afdelingssygeplejerske, 

som er en måde til at imødekomme denne anbefaling, har dog minimal effekt. Derfor er der et 

fremtidigt behov for justeringer og forbedringer af, hvordan vidensdeling efter DPU bedst 

muligt praktiseres og ikke ender i kampe med sygeplejekollegaerne. 

 

De næste konklusioner foretages ud fra temaet, Fra viden til handling. DPU opleves at rumme 

både ny viden, tavs viden og opdatering af viden samt en viden, som ikke er baseret på under-

søgelser. Det samlede indhold på DPU medfører, at sygeplejersker bliver fagligt dygtigere, 

mere sikre i deres sygeplejehandlinger og bedre til at yde sygepleje. Opdatering på DPU kan 

betyde at sygeplejersker ikke bliver ligeså hurtigt udbrændte. Sygeplejersker oplever, at et 

kendskab til undersøgelser med evidens fra DPU, gør det lettere at basere sygeplejen på stan-
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darder og ikke blot en personlig erfaringsviden. Det er essentielt at kompetenceudviklingsfor-

løb rummer tre vidensformer, for at mangfoldiggøre de flere forskellige kilder til viden. På et 

mere alment niveau viser undersøgelsen, at sygeplejersker oplever the-knowing-doing-gap og 

at viden bør tage udgangspunkt i eget subspeciale, for at muliggøre overføring af viden fra 

DPU til praksis. Et forslag er at anvende den obligatoriske, skriftlige opgave på DPU, som 

tager udgangspunkt i problematikker fra eget subspeciale. Afsluttende til temaet kan det kon-

kluderes, at når sygeplejersker mundtligt vidensdeler med sygeplejekollegaerne i konkrete 

situationer opstår modstand mod vidensdeling, men vidensdelingen lykkedes gennem nye, 

konkrete færdigheder i handlinger i den kliniske sygepleje fx ved sidemandsoplæring. Frem-

adrettet kan DPU med fordel implementere opfølgende refleksionsseancer for at synliggøre 

anvendelsesmuligheder og stimulere til et forsat samarbejde på tværs af subspecialerne. 

Sygeplejerskers arbejdsdag er til tider kedelig og har karakterer af rutiner, men DPU 

giver en ny glæde ved at være sygeplejerske, en professionsstolthed. Deltagelse på DPU ople-

ves som en berigelse, der giver mulighed for at kunne følge med i udviklingen og se nye 

aspekter ved sygeplejen. I fremtiden behøver al viden i kompetenceudviklingsforløb ikke 

nødvendigvis være anvendelig i den kliniske sygepleje. Årsagen er, at professionsstolthed fra 

et kompetenceudviklingsforløb forøger jobtilfredsheden og udvider forståelsen af egen pro-

fession, hvilket er relevant i en tid, hvor fagligheden er under pres i det danske sundhedsvæ-

sen. 

 

4.2 Perspektivering 

I forlængelse af specialets fund frembringer dette afsnit mulige bud på, hvad der fremover kan 

undersøges. Desuden fremstilles forslag til implikationer til fremtidige kompetenceudvik-

lingsforløb af sygeplejersker.  

 

I teamet Den større forståelse på tværs af subspecialer vises det, at når sygeplejersker delta-

ger på et kompetenceudviklingsforløb på tværs af erfaringsniveauer og subspecialer gør de 

brug af hinandens erfaringer, får nye samarbejdsrelationer og bliver i stand til at se helheder 

både i patientforløbet og på tværs af patientovergange. Hidtidige kompetenceudviklingsforløb 

udvikles rigidt på baggrund af Benners kompetenceniveauer, som i specialet diskuteres at 

være en forkert måde at anvende teorien på. Det er derfor min forhåbning, at specialet kan 

anvendes til en fremtidig diskussion og nytænkning af de traditionelle måder at kompetence-

udvikle sygeplejersker på. Et forslag til nytænkningen er, at implementere kompetenceudvik-
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lingsforløb, der tager udgangspunkt i DPU (bilag 4) og at der ikke nødvendigvis er grund til 

bekymring ved at blande sygeplejersker på tværs af erfaringsniveauer og subspecialer i kom-

petenceudviklingsforløb. 

Yderligere kan et forslag være, at introduktionsforløb for nyansatte inkluderer mere 

erfarne sygeplejersker, hvilket understøttes af forskning (Jantzen 2008). Det kan betyde, at 

den nyansatte får en større forståelse for sygeplejen ved at den erfarne sygeplejerske gennem 

sidemandsoplæring kan viderebringe viden og konkrete færdigheder. 

 

Det fremkom af undersøgelsens tema Vidensdeling og stagnerede arbejdsrutiner, at det var 

problematisk at dele viden efter DPU til sygeplejersker i eget subspeciale og det krævede en 

stor indsats af sygeplejersken fra DPU og sygeplejerskerne i subspecialet. Fremadrettet må 

DPU justeres, således vidensdelingen bedst muligt praktiseres. Et andet forslag til den klini-

ske praksis kan være, at flere sygeplejersker bliver kompetenceudviklet. Det kan give dem et 

fælles sammenhold og sparringspartnere med en fælles forståelse og fundament i subspecialet.  

 

Selve dataindsamlingsmetoden i specialet viste sig i temaet, Fra viden til handling, som væ-

rende en form for refleksion. Ved at reflektere over DPU blev sygeplejerskerne bevidste om, 

at de havde vidensdelt og anvendt indholdet fra DPU i den kliniske sygepleje. Det betød en 

øget motivation til efterfølgende at forbedre sygeplejen. Det kan derfor vidne om, at den mest 

almindelige måde at vidensdele dvs. at fortælle om ny viden til kollegaer, måske ikke er den 

rigtigste måde at vidensdele. Det kan nærmere være nødvendigt at sygeplejersker efter et 

kompetenceudviklingsforløb reflekterer over forløbet og betydningen ift. den kliniske syge-

pleje. Det vil gøre, at sygeplejersker bliver bevidste om nye færdigheder. Det kan derfor anbe-

fales, at implementere opfølgende, obligatoriske refleksionsseancer for de deltagende syge-

plejersker, som en del af et kompetenceudviklingsforløb. Fx to halve arbejdsdage hhv. to og 

fire måneder efter afsluttet kompetenceudviklingsforløb. Muligvis vil sådanne refleksionsse-

ancer ligeledes bidrage til et forsat samarbejde på tværs af subspecialer. 

 

Fundet om professionsstolthed kan bidrage med en nytænkning af fremtidige måder at kom-

petenceudvikle sygeplejersker på. I fremtidige kompetenceudviklingsforløb behøver al viden 

nødvendigvis ikke at kunne omsættes til nye handlefærdigheder og overføres til egen kliniske 

sygepleje. Årsagen er, at professionsstoltheden forøger jobtilfredsheden og det er relevant 

med professionsstolthed i en tid, hvor fagligheden er under pres i det danske sundhedsvæsen. 
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Et forslag er derfor at kompetenceudviklingsforløb inddrager flere former for viden fx emner, 

som sygeplejerskerne selv finder relevante og inkluderer sygeplejerskers personlige værdier, 

for at sygeplejersker kan opnå en personlig tilfredsstillelse og en ny glæde ved at være syge-

plejerske. 
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Bilag 1. Oversigt over in- og eksklusioner ved den systematiske søgning og 

oversigt over, hvilke tegn, der er anvendt i transskriptionen og betydningen af 

disse 

 
Oversigt over in- og eksklusion kriterier ved den systematiske søgning: 

 

 

Oversigt over, hvilke tegn, der er anvendt i transskriptionen og betydningen af disse: 

Tegn Betydning 

I Forkortelse for interviewer 

… Pause 

(stemmeleje ændringer og  

nonverbal kommunikation) 

Når sygeplejerskerne ændrer tonelejet fx hæ-

ver eller sænker stemmen. I parenteserne an-

gives også, hvis deltagere anvender nonver-

bal kommunikation fx anvendelse af hænder-

ne  

STORE BOGSTAVER Når deltageren lægger meget vægt på ét ord 

Emne Inklusion Eksklusion 

Kontekst Den kliniske sygepleje på hospitaler Uddannelsesinstitutioner og 

hjemmesygeplejen 

Publikationsår 2015-2005 Ældre end 2005 

Population Kliniske sygeplejersker Sygeplejestuderende. Andre pro-

fessioner fx tandlæger, læger 

m.m. 

Sprog Dansk, engelsk, svensk, norsk Andre sprog end de inkluderede 

Design Forskningsartikler, faglige artikler 

og diskussionsartikler 

Debatindlæg, ledende artikler 

m.m. 
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Bilag 2. Oversigt over inkluderede artikler opstillet i alfabetisk orden efter for-

fatteren 
Oversigten er en overordnet gennemgang af de 23 udarbejdet med inspiration fra to analyseredskaber. 

Det første redskab er: Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Det er egnet til kritisk læsning af 

kvalitative studier (Public Health Ressource Unit 2006). Til de kvantitative studier anvendes Søren-

sens gennemgang af IMRAD-formatet (Sørensen 2013), som det andet redskab. Begge redskaber in-

deholder en række dybdegående spørgsmål, som er vigtige ift. at vurdere artikler.  

Forfatter, land, 

formål og årstal 

Dataindsamlingsmetode 

og sample 

Fund Styrker og svagheder 

Altmiller (Philadel-

phia). At sammen-

koble kompeten-

cerne fra to forskel-

lige steder (2013) 

En faglig artikel. Forfatteren 

sammenkobler de generelle 

kompetencer med kompeten-

cer til ortopædkirurgiske sy-

geplejersker  

Seks kompetencer en syge-

plejerske skal besidde. Sy-

geplejersker inddeles i fire 

niveauer: nyuddannet, kom-

petent, erfaren og ekspert 

sygeplejersker 

Artiklen er baseret på forfatterens egen 

analyse. Der ligger dog ikke noget 

empirisk grundlag for de seks kompe-

tencer 

Blazun, Kokol, 

Voser (Slovenien). 

At finde mønstre i 

det publicerede 

materiale indenfor 

sygeplejekompe-

tence (2015) 

En biometrisk analyse med 

370 informationskilder fra 

perioden 1981-2012 

Produktionen af studier 

indenfor kompetenceudvik-

ling har haft en stigende 

udvikling, med sit højde-

punkt i 2006. Det er fortsat 

uklart mht. en definition af 

sygeplejekompetence 

De har udelukkende anvendt databasen 

Scopus, hvilket kan have medført, at 

andre studier ikke er medregnet. Yder-

ligere kan det metodisk være en udfor-

dring, hvis ikke man kender den bio-

metriske analysemetode 

Brekelmans, Poell, 

Wijk (Holland). At 

lave en status om-

kring faktorer, som 

påvirker sygeple-

jerskers deltagelse i 

kompetenceudvik-

lingsforløb (2013) 

Delphi studie med 38 holland-

ske sygeplejeeksperter (dvs. 

sygeplejersker, der arbejder, 

ledere, undervisere og profes-

sionelle selskaber). Studiet 

deles i tre: to spørgeskemaer 

og et diskussionsmøde 

 

De vigtigste faktorer er en 

tiltrækningskraft ift. syge-

plejefaget, sygeplejerskerne 

kan identificere sig med 

sygeplejefaget, muligheder 

for at lære på arbejdspladsen 

m.m. 

 

Det er en del af et tidligere studie, 

derfor har dette studie kun spurgt syge-

pleje-eksperter om deres mening ift. til 

at forme/påvirke kompetenceudvikling 

af sygeplejersker. Dvs. studiet (ej heller 

det tidligere studie) har spurgt sygeple-

jerskerne selv, det ser de selv som en 

begrænsning for studiet 

Dickerson, Decker, 

Scanlon (Storbri-

tannien). At udvik-

let og gennemføre 

en international 

tværfaglige efter-

udannelse (2014)  

Det er ikke en klassisk artikel, 

derfor har de en lidt speciel 

metode, da for at indfri formå-

let er der et omfattende plan-

lægningsproces med flere 

forskellige typer læring, erfa-

ring og viden 

Sygeplejerskerne oplevede 

en stærk forpligtelse til at 

fremme kvaliteten i patient-

behandlingen. Desuden blev 

identificeret mangler: evne 

til at fremme faglig udvik-

ling af sundhedsydelser 

Artiklens svaghed er den metodiske 

fremstilling, som er svær at forstå, 

fordi undersøgelsen er så omfattende 

Drey, Gould & 

Allan (Storbritanni-

en). Om der er en 

sammenhæng mel-

lem at modtage 

kompetence-

udvikling og bliver 

mere fastholdt og 

engageret i syge-

plejen (2009) 

Interview med 27 sygeplejer-

sker og spørgeskema, hvor 

451 besvarer. Spørgeskemaet 

sendes til tre forskellige grup-

per. ¾ af de deltagende i spør-

geskemaet havde modtaget 

kompetenceudvikling indenfor 

det sidste år 

De finder ingen signifikant 

og evidens sammenhæng 

mellem at have været igen-

nem et kompetenceudvik-

lingsforløb og oplevelsen af 

fastholdse/engagement ift. 

organisation og professionen 

Svarprocent er en svaghed, på 64,9 %. 

Det styrker studiet, at de har lavet et 

pilotstudie. Metodisk er den lidt svært 

at forstå, fordi de laver en inddeling i 

trust 1,2 og 3 

Ellis & Nolan 

(Storbritannien). At 

undersøge virknin-

gen af kompeten-

ceudvikling over 

tid og forklare 

positive forandrin-

gers resultater 

(2005) 

 

 

Et longitudinelt studie. To 

grupper (deltagere i forløbet 

og ledere) interviewes fire 

gange over en 18 måneder 

lang periode. Samlet er 121 

semi-strukturerede interviews 

Et af temaerne er, hvordan 

deltagerne udvælges til for-

løbet: det er ikke eget valg. 

Meget få er interesseret i at 

øge deres viden. De viser, at 

adskillige faktorer interage-

rer over tid og influerer på 

potentialet for udfaldet af 

kompetenceudvikling 

 

Det ville have styrket artiklen, hvis de 

havde diskuteret styrker og svagheder, 

fx egen indflydelse på resultaterne. De 

har dog et stort datamateriale, som er 

fremstillet stringent og troværdigt 
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Gallagher, (Texas). 

At forklare kompe-

tenceudvikling for 

at opnå en bredere 

forståelse af begre-

bet blandt sygeple-

jersker (2007) 

Begrebsanalyse Den bedste måde at vurdere 

kompetenceudvikling fortsat 

er uklar og kræver mere 

forskning. Samt at der 

mangler forskning indenfor 

de omkringliggende elemen-

ter ved kompetence 

Artiklen er meget stringent i sin meto-

de. Artiklen er opbygget efter IMRAD 

og resultaterne får meget plads, det er 

en styrke 

 

Gould, Drey & 

Berridge (Storbri-

tannien). At udfor-

ske sygeplejerskers 

erfaringer med 

kompetenceudvik-

ling (2013) 

En del af et større spørgeske-

ma undersøgelse. Denne arti-

kel baserer sig kun på sygeple-

jerskernes svar fra den større 

spørgeskemaundersøgelse, 

hvorfor der kun er tre sygeple-

jersker inkluderet 

Resultaterne viser fem tema-

er, hvor der både er fokus på 

selve forløbet, ledernes 

indvirkning og generelt 

deres oplevelser 

Det styrker artiklen, at den er en del at 

et større studie, og de er også forsigtige 

med at generaliserer resultaterne, da 

det er et lille sample size 

Govranos & New-

ton (Australien). At 

udforske sygeple-

jerskers værdier og 

oplevelser vedr. 

kompetenceudvik-

ling og hvilke fak-

torer, der har ind-

virkning (2014) 

Case-studie på en akut medi-

cinsk operationsgang. 4 fo-

kusgruppeinterviews og 6 

semi-strukturerede interviews 

med 23 sygeplejersker 

 

Der fremkommer tre temaer. 

Sygeplejerskerne anser 

kompetenceudviklingsforlø-

bet for vigtigt. For at forlø-

bene kan effektiviseres end-

nu mere er det nødvendigt, 

at underviserne er bevidste 

om deltagernes værdier, 

overbevisninger og kultur 

Metodisk fremgår ikke, hvilken tilgang 

de har og derfor bliver det svært at 

bedømme, om de fx burde have frem-

lagt deres forforståelse og egen indfly-

delse (som ikke er at se). Det vurderes, 

som en svaghed. Yderligere er overfør-

barheden lille, da sygeplejerskernes 

oplevede værdier netop er tilknyttet 

kulturen på deres egen afdeling 

Griffiths (Australi-

en). Udvikling af et 

program til børne- 

ortopædkirurgien 

for at understøtte 

udviklingen m.m. 

(2013) 

Et multidifferentieret program 

indenfor pædiatrisk ortopæ-

disk sygepleje, som inkorpore-

rer arbejdsprocesser baseret på 

læreprocesser kombineret med 

anvendelse af Benners teori.  

Sygeplejerskerne har øget 

tillid til kliniske omgivelser 

og det har en positiv indfly-

delse på, at de kan passe 

børn og familier.  

Sampling: de sygeplejersker, der delta-

ger, har selv frivilligt valgt at deltage, 

derfor skal det medtænkes, at de kun 

”indfanger” en bestemt population, fx 

dem, som er meget motiverede, har 

overskud etc. 

Hemmingsen & 

Olsen (Danmark). 

At undersøge kom-

petenceudvikling 

(2005) 

Semi-strukturerede interviews 

med 10 patienter, audit på 30 

sygeplejefaglige dokumenter 

og fokusgruppeinterviews med 

5 erfarne sygeplejersker 

Sygeplejerskerne var usikre 

ift. egne kompetencer. De 

praktiske færdigheder 

uændret, men de personlige 

og teoretiske er øget 

Forfatterne kan have påvirket resulta-

terne og det er ikke vidst, om det er i 

egen afdeling. Dog er den stringent og 

har en tydelig fremstilling, som styrket 

studiet 

Jaradeh & Hamdeh 

(Jordan). At under-

søge sygeplejer-

skers oplevelser af 

kompetenceudvik-

ling og hvilke fak-

torer, der har ind-

flydelse herpå 

(2010) 

En spørgeskema undersøgelse 

(i 2009) med 80 sygeplejer-

sker fra to privathospital. Det 

indeholdt lukkede og åbne 

spørgsmål til at deltagerne 

selv kunne skrive kommenta-

rer (der er medtaget i artiklen) 

Fire faktorer indenfor moti-

vation, der kan forøge forlø-

bet udfald. Fire temaer, som 

er barrierer. Sygeplejerskens 

engagement til fremme kva-

liteten af sygeplejeprofessi-

onen er afgørende for delta-

gelse 

Artiklen er opstillet systematisk og let 

at forstå. Metodisk er den stringent. En 

svarprocent på 80 % 

Khomeiran (Iran). 

At undersøge hvil-

ke faktorer, der har 

indflydelse på 

kompetenceudvik-

ling (2006) 

Interview med 27 syge-

plejersker, med mere end 1 års 

erfaring  

 

 

6 faktorer: erfaring, mulig-

heder, miljø, personlige 

egenskaber, motivation og 

teoretisk viden  

De argumenterer og har gode belæg 

både med citater i analysen og andre 

fund i diskussionen. Det er en styrke, at 

forfatterne selv nævner studiets over-

førbarhed, som man skal være varsom 

med 
Larsen & Aagaard 

(Danmark). At 

beskrive børnein-

tensiv og deres 

oplæringsprogram 

(2005) 

Faglig artikel uden en konkret 

metode 

De beskriver deres program 

ift. hvordan det er udformet 

med uger, formål, resultat 

for hver uge. Beretter om 

hvorfor nyansatte har behov 

for særlig viden 

Den er stringent, forfatteren har belæg 

for sine argumenter og det givet et godt 

indblik i programmet 

Munro (Skotland). 

At undersøge 

spændinger som, 

Studiet er en del af et større 

studie, hvorfor der ikke er 

redegjort for metoden udover, 

To ting, der skal tages højde 

for: organisationen og indi-

videt, som har hvert sit og 

Da artiklen er en del af et større studie, 

er der en del information, som er savet. 

Fx metodisk, hvorfor den er svær at 
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når sygeplejersken 

overvejer faglig 

udvikling (2008) 

at de skriver, at de anvender 

semi-strukturerede interviews 

med sygeplejersker og deres 

ledere 

 

forskellige mål. Sygeplejer-

sker) har en negativ opfattel-

se af deres arbejdsgiver. Det 

er nødvendigt med en kol-

lektiv samarbejdstilgang 

vurdere uden at have kendskab til det 

studie, som den er en del af 

Nayton et. al. (Au-

stralien). At beskri-

ve et uddannelses-

program  (2014) 

Litteratur review. 

Spørgeskema (udsendt i 2012) 

til 49 deltagende (45 af dem er 

sygeplejersker) 

Deltagerne er overvejende 

positive og mener, at det har 

en effekt på deres ydet pleje 

Overførbarhed: selvom det er uddan-

nelse ift. demens, mener de, at det i 

nogen grad kan overføres ift. viden om 

udvikling af kompetencer 

Ni et. al. (Kina). At 

undersøge sygeple-

jerskers oplevelser 

af kompetenceud-

vikling (2014) 

Tværsnitsstudie med rando-

nomiserede deltagere fra to 

forskellige hospitaler. Spørge-

skema til 2727 hospitals-

sygeplejersker (dog kun kvin-

der) – tilbage i år 2010 

92,2 % anser kompetence-

udvikling for ekstremt vig-

tigt. 1. motivationsfaktor: 

opdatere deres viden. 2. 

opdaterefærdigheder. Man-

gel på tid, støtte er barrierer 

Studiets styrke er en god svarprocent 

på 97,4 %. Desuden har de pilottestet 

spørgeskemaet på 30 deltagere (som 

ikke fik det nye spørgeskema), som 

styrker studiet. Artiklen er let at læse 

og er opstillet systematisk 

Nsemo (Nigeria). 

At undersøge syge-

plejerskers opfattel-

se kompetenceud-

viklingsforløb 

(2013) 

Et semistruktureret spørge-

skema blev anvendt til at ind-

samle data til 150 fra to hospi-

taler. Desuden blev foretaget 

ustrukturerede interviews 

omkring sygeplejerskers ople-

velser af kompetenceudvikling 

Kompetenceudviklingsfor-

løbet opleves værdifuldt på 

flere måder, da sygeplejer-

skerne oplever, at det hjæl-

per dem med at bevare deres 

job m.m. Forløbet blev op-

fattet fragmenteret  

Det styrker studiet at have en svarpro-

cent på 96,8 %. De har en stor sample 

size, som gøre studiet repræsentativt 

for den givne kontekst. Det ville have 

styrket studiet, hvis forfatteren havde 

klarlagt egen indflydelse på interview-

ene 

Ross Barr & 

Stevens (Australi-

en). Hvordan kom-

petenceudviklings-

forløb har udviklet 

sig og hvad det 

betyder for syge-

plejerskerne (2013) 

En diskussionsartikel. 

De nuværende kompetenceud-

viklingsforløb i Australien 

sammenholdes med den nuvæ-

rende nationalpolitik i Austra-

lien. De beskrives, hvilke 

databaser, der er fundet forsk-

ningslitteratur 

Sygeplejersker oplever bar-

rierer i organisationen. De 

oplever det komplekst at 

deltage og de mener, at 

forløbene bør indeholde 

forskellige situationer og 

individuelle læringsstile 

Der er inddraget relevante kilder og 

derfor er deres belæg troværdige. Den 

giver et godt indblik i, at kompetence-

udvikling er kompleks 

Tabri-Khomeiran 

Iran). At undersøge 

sygeplejerskers 

erfaringer i at ud-

vikle kompetencer i 

sygeplejen (2007) 

Grounded theory. Totrins 

prøveudtagningsmetode: 

1: sygeplejersker fra to hospi-

taler, som blev interviewet. 2: 

stikprøve af forskellige syge-

plejegrupper 

En model, hvor der er fem 

trin, der beskriver, at kompe-

tenceudvikling er en interak-

tiv proces blandt sygeplejer-

sker.  

De har ikke testet modellen, og de har 

heller ikke lavet en visuel model. Stu-

diet er lille, men bidrager alligevel med 

ny viden. De er dog yderst grundige i 

deres metodiske fremgang, som skaber 

en stringens i studiet 

Tilley (Texas). At 

skabe en ramme for 

at finde viden, 

færdigheder og 

holdninger gennem 

hele karrieren 

(2008) 

Først en litteraturgennemgang 

af kompetence indenfor syge-

plejen og dernæst en nærmere 

begrebsanalyse 

En begrebsmæssig model 

over kompetenceudvikling, 

med tre overordnede ele-

menter (bidrag, forudsæt-

ninger og konsekvenser med 

hver deres underkategorier) 

Modellen er lavet ud fra gennemlæs-

ning af artikler og derfor en teoretisk, 

begrebsmæssig model, som endnu ikke 

er blevet testet, hvordan den faktisk er 

repræsentativ for virkeligheden 

Watson et. al. 

(Storbritannien). At 

undersøge eviden-

sen af brugen af 

vurderingen af 

kompetence i syge-

plejen (2002) 

Review af litteratur vedrøren-

de kliniske kompetencer in-

denfor sygepleje til kræftpati-

enter og palliative sygepleje. 

Artikler fra 1980-2000 inklu-

deres 

Stor uklarhed omkring be-

grebet kompetence. De fleste 

måder, der er brugt til at 

undersøge det, vurderes ikke 

at være pålidelige 

 

Den måde de har skrevet konklusionen 

i abstractet er ikke helt identisk med 

den længere konklusion til sidst i artik-

len, hvorfor man tænker ”hvor kom det 

fra?”. Artiklen er meget grundigt og 

godt opstillet og har derfor en høj tro-

værdighed 

Wood (USA). At 

udforske ledende 

sygeplejerskers 

oplevelser med 

kompetenceudvik-

ling (2006) 

5 semi-strukturerede inter-

views med ledende sygeple-

jersker 

4 temaer. Indholdet skal 

være relevant ift. den enkelte 

sygeplejerske, og sygeple-

jersken oplever, det er for at 

de kan være på højde med 

udviklingerne 

De har ”kun” 4 interviews, men mener 

selv, at de er valgt med stor variation 

og derfor er repræsentativ for den sam-

lede population. Dette står dog til dis-

kussion. De har et andet interview 

bagefter for at validere de fundne te-

maer, hvilket styrker studiet 
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Bilag 3. Interviewguide og fremgangsmåde 
Interviewguiden er udarbejdet med inspiration fra Brinkmann (2014) og Tanggaard & Brink-

mann (2015a). Bilaget er en forsimplet udgave af den fulde interviewguide dvs. nogle af 

punkterne er ikke uddybet i denne udgave. 

 
Indledning - briefing 

Rammerne 

 

Indledende spørgsmål (information om den enkelte deltager) 

- Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Om din alder og baggrund. 

- Hvor mange år har du været uddannet sygeplejerske og hvor mange år har du været indenfor 

det ortopædkirurgiske speciale? 

- Hvilket år har du deltaget i Det Postgraduate Udviklingsforløb  

 
Start-spørgsmål – Det Postgraduate Udviklingsforløb generelt 

- Prøv at tænke tilbage på Det Postgraduate Udviklingsforløb. Prøv at fortælle om dine oplevelser 

med forløbet. 

- Hvad synes du godt om? 

Hvad synes du mindre godt om? 

- I dit nævnte eksempel, kan du prøve at beskrive det gode/mindre gode? 

- Hvad har du fået mest ud af? 

- Hvad fandt du særligt udfordrende ved at deltage i forløbet? 

- Er det rigtigt forstået at … 

Det Postgraduate Udviklingsforløb 

- På Det Postgraduate Udviklingsforløb var I sygeplejersker med forskellige års erfaringer. Nogle var 

næsten nyuddannede og andre havde mange års erfaring. Hvordan oplevede du det?  

- Hvordan oplevede du forløbet sammen med andre sygeplejersker på tværs af subspecialer? 

- Har du oplevet en udvikling gennem forløbet? Hvordan vil du beskrive din egen udvikling? Kan du 

give eksempler? 

- Efter forløbet var afsluttet, hvad oplevede du havde haft betydning? 

Den kliniske sygepleje 

- Har du kunnet anvende noget fra Det Postgraduate Udviklingsforløb? 

- Er der noget af det du har taget med dig fra det postgraduate udviklingsforløb som du har kunnet an-

vende i din kliniske praksis? Hvordan? Kan du give eksempler?  

- Er det noget der har gjort det særligt let eller særligt udfordrende at anvende elementerne fra forlø-

bet? Hvad gjorde det let/vanskeligt? 

- Kan du fortælle om en situation, hvor du har haft gavn af fra Det Postgraduate Udviklingsforløb i 

din kliniske sygepleje?  

- Kan du pege på nogen kompetencer, at du som sygeplejersker kan anvende i din kliniske sy-

gepleje? Kan du give eksempler?  

- Hvad gør du for at inddrage elementerne fra Det Postgraduate Udviklingsforløb i den kliniske syge-

pleje? Kan du give eksempler? 

- Hvis du kunne være med til at lave et forløb til at kompetenceudvikle sygeplejersker, hvad 

mener du så ville være vigtigst at inddrage?  

Afrunding - debriefing 

Nu er vi ved at være færdige. 

- Synes du, der er noget vi mangler at snakke om, som vi ikke har været omkring? 

- Har du nogen afsluttende bemærkninger? 

 

Hvis der efterfølgende opstår spørgsmål eller undren, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail 

eller telefon. 

 

Mange tak for din tid, det har været en rigtig stor hjælp! 
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Bilag 4. Opbygning og indhold på DPU efterår 2014 
Der er indhentet tilladelse fra de to forskere til at vedlægge forløbet, som bilag. Af hensyn til 

anonymitet er valgt ikke at oplyse navne for underviserne. 

 

POSTGRADUAT UDVIKLINGSFORLØB FOR SYGEPLEJERSKER 

efteråret 2014 
 

Formål: 

• At udvikle og opdatere sygeplejerskernes kompetencer, således at de udvikler sig på 

fagligt relevante områder for deres kliniske praksis.  

• At opnå en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne udvikle sygeple-

jen og professionelt virke i forhold til patienten 

• At skabe rum for refleksion i forhold til den kliniske sygepleje, som kan medføre en 

øget kvalitet i patientpleje og behandling, samt øget patienttilfredshed.  

 

Til underviserne: 

Generelt er formålet med de naturvidenskabelige dage: 

 At sygeplejerskerne efter endt undervisning har viden om patofysiologien bag syg-

dommen, for at blive i stand til: 

1. at observere og opspore symptomer på denne sygdom 

2. at kunne handle korrekt ifølge den nyeste viden 

3. at kunne forebygge komplikationer 

Program: 
Kl.  Emne 

8:00 – 8:30 

8:30 – 9:00 

 

9:00 - 11:00 

11:15 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Viden om Region H: ”Fra Regionspolitiker helt ned til mit afsnit – hvad er sammenhængen?” 

Intro, forventninger til sygeplejefagligt oplæg, til indsatsen og til overføring af viden til den kli-

niske hverdag 

Dokumentation og kvalitetsudvikling 

Intro til arbejdet med sygeplejefagligt oplæg 

Frokost 

Fagidentitet 

Afrunding 

8:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Etik og menneskesyn 

Jura: patientklager 

Frokost 

Interkulturel kommunikation  

Afrunding af dagen 

8:00 – 9:00 

9:00 – 11:30 

11:30 – 12:15 

12:15 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Introduktion til sygeplejefaglig supervision 

Kirurgisk stress respons 

Frokost 

Væsketerapi 

Afrunding af dagen 

8:30 - 11:00 

11:00 – 12:30 

12:00 – 13:00 

13:00 – 15.30 

Sepsis 

A-punkturtydning 

Frokost 

ABCDE og EWS 

8:00 – 9:30 

9:30 – 12.00 

12:00 – 12:45 

12:45 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Sygeplejefaglig supervision (1) 

Smertebehandling og præparater 

Frokost 

Epi/VAS - smertebehandling 

Afrunding af dagen 
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8:00 – 9:30 

9:30 – 12:15 

12:15 – 12:45 

12:45 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Sygeplejefaglig supervision (2) 

Diabetes 

Frokost 

Sår og sårbehandling 

Afrunding af dagen 

8:00 – 10:00 

10:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 14:45 

14:45 – 15:00  

Refleksion over sygeplejefagligt oplæg 

Litteratursøgning (teori) 

Frokost 

Litteratursøgning (praksis) og åben vejledning 

Afrunding af dagen 

8:00 – 9:30 

9:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

12:30 - 14:45 

14:45 – 15:00 

”Et projekt om patienters oplevelser med kommuni-kationen i sygeplejen” 

Palliation 

Frokost 

Kommunikation med kriseramte 

Afrunding af dagen 

8.00 – 9.30 

9:30 – 12:00 

12:00 – 13:00 

12:30 – 15:30 

Sygeplejefaglig supervision (3)  

Lungesygdomme 

Frokost 

Sygepleje til patienter med lungedræn 

 Tilbud om en halv times vejledning hos XXX i løbet af dagen. OBS! Dette er ikke en undervis-

ningsdag 

8:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

12:00 – 12.45 

12.45 – 15:00 

Misbrug 

Delir 

Frokost 

Abstinenser og levercoma 

8:00 – 9:30 

9:30 – 12.00 

11:30 – 12:30 

12:30 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Sygeplejefaglig supervision (4) 

Sikker kirurgi og Orbit 

Frokost 

Abd. – ulcus – ilius 

Afrunding af dagen 

8:00 – 9:00 

9:00 – 11:30 

11:30 – 12:15 

12:15 – 14:45 

14:45 – 15:00 

Forebyggelsesrådgivningen 

Hygiejne 

Frokost 

EKG-tydning og hjertesygdomme 

Afrunding af dagen 

8:30 – 9:30  

9:30 – 12:00  

12:00 – 13:00 

13:00 – 15:30 

Samarbejde med primær sektor 

Ernæring og faste 

Frokost 

PVK-anlæggelse, sonde og sug 

8:00 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11.30 – 15.30 

Sygeplejefaglig supervision (5) 

Evaluering  

Frokost 

Afslutning – Præsentation af projekter til udvikling af sygeplejen (mini-symposium) 
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Bilag 5. Et eksempel på strukturanalysen, et kort udsnit 

 

Meningsenheder 

Hvad siges der? 

Forståelse gennem citater 

Betydningsenheder 

Hvad tales der om? 

Forklaring af citater 

Tema 

”Der er ikke tid til i dagligdagen, der er ikke tid til at jeg kan sæt-

te mig ned. Jeg kan gøre det i min private tid, men jeg kan ikke 

gøre det på arbejdet, så det var super fedt og få den mulighed og 

kunne fordybe sig og få noget undervisning” 

 

”At jeg får genopfrisket tingene, det var fantastisk.  Der er bare 

ikke altid tid til det, og ens privatliv, det skal også passes, så. Det 

hænger desværre (let grin) ikke lige sammen med, hvor meget 

man gerne vil læse og finde ud af.” 

 

”Jeg synes tiden til at genlæse, hvordan mavetarmsystemet funge-

rer igen, og lige få det ajourført og det, kan man sige, bør jeg få 

læst om aftenen, men det gør jeg ikke.” 

 
”Jeg synes det var fantastisk og komme ud og have TID til at få 

opdateret nogle af de der, faglige læsninger, som man aldrig når i 

hverdagene” (…). Og den der også, så få alligevel opdateret noget 

viden, som var rigtig svært. Alt står jo inde i VIP-portalen. Gå 

lige ind og tjek, når du har med diabetes eller. Ja og hvor tit har vi 

tid til at tjekke en VIP-portal. Det var der jo tid til dér, for der 

skulle man ikke tage en klokke.” 

 

”Jeg synes kurset er godt til og få opdateret til ift. hvad det at 

være kirurgisk patient.” 

 

”Jeg synes det har været rart at få genopfrisket noget somatisk 

viden (…) altså det der med man får ajourført viden” 

 

”Altså de der patienter er jo meget komplekse, nogle gange fejler 

de alt muligt andet også, ikke? Og der har jeg da fået noget, en 

opdatering på nogle ting.” 

 

”Jeg synes temaerne vi havde oppe, de var også fine, de var gode. 

Og som sagt var der kendt stof i det, men så bliver man jo bare 

bekræftet i, at det du egentligt gør, er det rigtige og det er jo altid, 

fordi man i travl hverdag (…) og blive bekræftet i, at det som jeg 

gør og tænker ift. sygepleje, både den grundlæggende og den 

komplekse, at det er. Altså, jeg er blevet bekræftet i det er sådan 

det skal være (griner).” 

 

”Jeg synes jeg er blevet bekræftet i, at det jeg gør, er godt. ” 

Deltagerne berettede om en 

glæde ved at de fik mulig-

hed for at fordybe sig i 

viden indenfor sygeplejen. 

Den kliniske hverdag rum-

mede en kompleksitet, hvor 

det var umuligt at fordybe 

sig, og de havde en ople-

velse af at ”burde” fordybe 

sig i viden i deres private 

tid, men der prioriterede de 

anderledes. 

 

På DPU fik de tid og mu-

lighed for det, hvilket blev 

beskrevet som ”fantastisk”.  

 

Det blev beskrevet: ”Alt 

står jo inde i VIP-portalen. 

Gå lige ind og tjek, når du 

har med diabetes eller. Ja 

og hvor tit har vi tid til at 

tjekke en VIP-portal Det 

var der jo tid til dér, for der 

skulle man ikke tage en 

klokke.”  

Citatet synliggør, at én 

form for viden på DPU var 

en kendt viden, som delta-

gerne gerne ville opdateres 

i, som allerede lå i deres 

online dokumentationssy-

stem VIP.  

 

De oplevede, at de blev 

bekræftet i det de vidste i 

forvejen var det rigtigste at 

gøre.  

Fra vi-

den til 

handling 

 

 


