
VelkommenVelkommen

DagsordenDagsorden

1.1.Historie.Historie.

2.2.Hvordan har vi arbejdet Hvordan har vi arbejdet 
med opgaven.med opgaven.

3.3.Status og fremtid.Status og fremtid.



ARBEJDSPROCESSEN MOD EN ARBEJDSPROCESSEN MOD EN 
FÆLLES ANBEFALINGFÆLLES ANBEFALING

•• De syv kompetenceroller De syv kompetenceroller –– den den 
professionelle rolle som fundamentprofessionelle rolle som fundament

•• B1 og B2 B1 og B2 niveuaniveua

•• TaksonomiTaksonomi

•• Slutkompetencer Slutkompetencer -- uddannelsestilbududdannelsestilbud



Sygeplejerskens professionelle Sygeplejerskens professionelle 

rollerolle
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Viden

Forståelse

Analyse

Anvendelse

Syntese

Blooms taksonomi

Viden

Det kognitive område

Fra lavt bevidsthedsniveau                                      Til højt bevidsthedsniveau

Kilde: Pædagogik, Peder Orth og Rita Thøgersen, København Forlag Gads Forlag, 2002

Anderson,L.et al A Taxonomy for Learnong, Teaching and Assessing.

� nævne

� genkende

� gengive

� beskrive

� have kendskab

�Identificere

�Tilegne

� fortolke

� forklare

� demonstrere

� overveje

� illustrere

� gengive

� vælge

� overføre

� organisere

� generalisere 

� opsøge

� udlede

� redegøre

� sammenligne

�Udvælge

�Påvise

� kombinere

� formulere

� relatere

� fremstille

� planlægge

� dokumentere

Vurdering

� bedømme

� diskutere

� kritisere

� underbygge

� overskue

�Sammenligne

�Fortoke

�forsvare



Iagttagelse

Parathed

Udførelse med 

vanepræg

Styret udførelse

Komplicerede færdigheder

Simpsons taksonomi

Færdigheder 

Det psykomotoriske område

Udfører ikke færdigheden udførerfærdigheden automatisk

høj  grad af bevisthed

Kilde: Pædagogik, Peder Orth og Rita Thøgersen, København Forlag Gads Forlag, 2002

Anderson,L.et al A Taxonomy for Learnong, Teaching and Assessing.

� blive klar over 

� bemærke

� lytte

� indstillet på

� indstillet på

� overblik

� anvende

�Parat til at 

udføre 

færdigheden 

udfra viden og 

holdninger

� afprøve 

� kopiere

� vejledes

�Udfører 

færdigheden under 

vejledning med høj 

opmærksomheds-

grad

� rutinepræget

� en vis sikkerhed

� en vis selvstændighed 

�Udføre færdigheden  

selvstændigt,rutinemæs-

sigt og fejlfrit

� udføre sikkert

� udføre kreativt

� udføre selvstændigt

�Udføre færdigheden 

selvstændigt og fejlfrit 

samtidid med, at man 

kan bruge sin 

intelektuelle viden og 

færdigheder



Opmærksom

Reagerer

Organiseret 

værdisystem

Værdsætter

Personlighed

Kratwohls taksonomi

Holdninger 

Det affektive område

Fra lavt bevidsthedsniveau                                      Til højt bevidsthedsniveau

Kilde: Pædagogik, Peder Orth og Rita Thøgersen, København Forlag Gads Forlag, 2002

� lytte

� modtagelig

� klar over

�forståelse 

� interesseret

� deltager

� vælger

� påtager sig

� argumenterer

� accepterer

� opsøger

� foretrækker

� problemløser

� engageret

� konsekvent

� bevidst om

� samarbejder

� tage ansvar

� viser selvtillid

� integrerer

� har grundholdning

� reviderer

� beslutter

� ændre strategi



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Hvordan ser i niveau B1 og niveau B2 Hvordan ser i niveau B1 og niveau B2 
i praksis.i praksis.



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Hvad tænker I om, at der indlægges Hvad tænker I om, at der indlægges 
praktik i uddannelses tilbuddet praktik i uddannelses tilbuddet -- hvorhvor kan kan 
den evt. ligge. den evt. ligge. 



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Uddannelses længde og praktikdageUddannelses længde og praktikdage



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Hvem skal løse uddannelses opgaven ?Hvem skal løse uddannelses opgaven ?



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Hvordan får vi anbefalingerne ud til det Hvordan får vi anbefalingerne ud til det 
enkelte arbejdssted, så det bliver enkelte arbejdssted, så det bliver 
standarden for uddannelses tilbuddet, der standarden for uddannelses tilbuddet, der 
ligger i det palliative felt.ligger i det palliative felt.



Spørgsmål til fremtidenSpørgsmål til fremtiden

•• Hvad skal vi i fremtiden kalde Hvad skal vi i fremtiden kalde 
sygeplejersker, der arbejder på basalt sygeplejersker, der arbejder på basalt 
niveau, med niveau, med palliationpalliation som et delegeret som et delegeret 
ansvar ?ansvar ?


