OUH
Uddannelse og
kompetenceudvikling - KFIU

Klinisk beslutningstagen som refleksionsmodel
Organisatorisk ramme
Forståelse

Humanistisk og samfundsfaglig viden,
f.eks. af at være syg (angst, smerter,
træthed m.m.), forskning, begreber
(mestring, krise), modeller, metoder
(pædagogiske og kommunikative)
-

Anvendes til sygeplejehandlinger
ift. den situationsbestemte praksis
Hvad er patientens
forventninger og
reaktioner ift. sin
situation?

Hvad ved jeg om
patienters oplevelser og
hvad bør jeg gøre?

Klinisk
beslutning
Klinisk erfaring*
-

Hvad er patientens
behov/problem, årsag
og symptomer?

Hvad ved jeg om
patientens sygdom og
hvad bør jeg gøre?

Organisatorisk ramme

Organisatorisk ramme

Viden om patienters oplevelser

Patientens perspektiv

Viden på generelt
niveau

Viden på konkret
patient niveau

Sygeplejersken er qua
sin autorisation,
forpligtet til at yde en
sygepleje, der er
velargumenteret, i
overensstemmelse
med opdateret faglig
og videnskabelig viden,
udført teknisk korrekt
og tilpasset den
specifikke patient

Viden om sygdom
Observation

Naturfaglig viden

En undersøgelse af den enkelte
patients fysiske tilstand og
symptomer

fra A/F, patofysiologi, farmakologi,
forekomst og risiko (epidemiologi),
kliniske metoder til systematisering af
patientens symptomer, fx. Ernærings-,
fald-, tryksårs screening etc.

Forklaring
Organisatorisk ramme
Reference:
Susanne Jastrup (2014): ”Det sygeplejefaglige ræsonnement”, kap. 5 i ”Klinik–grundbog i sygepleje”, red. S. Jastrup og D. Helving Rasmussen, Munksgaard
Færch, Jane (2011): ”Kvalificering af den kliniske beslutning”. Sygeplejersken nr. 11/2011
24.01.17

* Klinisk erfaring har betydning for sygeplejerskens evne til at integrere forskellige videnformer i en klinisk beslutning
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OUH
Uddannelse og
kompetenceudvikling - KFIU

Klinisk beslutningstagen som refleksionsmodel ift. sygeplejeprocessen
Organisatorisk ramme
Forståelse

Viden på konkret
patient niveau

Årsager til de subjektive data
Dataindsamling af
Patientens ressourcer og evner

Hvad kan der ske, hvis ikke der gøres
noget ved problemet?

Subjektive data

- både i forhold til patient, pårørende og
kontekst

- det pt. siger og patientens
forventninger

- kan nuværende problemer forværres?
- kan der opstå nye problemer?
- er pt. i livsfare?

Klinisk
beslutning
Klinisk erfaring*

Viden om sygdom

Viden på generelt
niveau

Organisatorisk ramme

Viden om patienters oplevelser

Patientens perspektiv

Organisatorisk ramme

Sygeplejersken er qua
sin autorisation,
forpligtet til at yde en
sygepleje, der er
velargumenteret, i
overensstemmelse
med opdateret faglig
og videnskabelig viden,
udført teknisk korrekt
og tilpasset den
specifikke patient

Observation
Årsager til de objektive data
Hvad kan der ske, hvis ikke der gøres
noget ved problemet?
- både i forhold til patient, pårørende og
kontekst
- kan nuværende problemer forværres?
- kan der opstå nye problemer?
- er pt. i livsfare?

Dataindsamling af
Patientens ressourcer og evner
Objektive data
- det du observerer/ måler

Forklaring
Organisatorisk ramme
Reference:
Susanne Jastrup (2014): ”Det sygeplejefaglige ræsonnement”, kap. 5 i ”Klinik–grundbog i sygepleje”, red. S. Jastrup og D. Helving Rasmussen, Munksgaard
Færch, Jane (2011): ”Kvalificering af den kliniske beslutning”. Sygeplejersken nr. 11/2011
* Klinisk erfaring har betydning for sygeplejerskens evne til at integrere forskellige videnformer i en klinisk beslutning
24.01.17
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