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Program for Forum for Evidensbaseret Praksis – FEP 
Da vi måtte aflyse FEB i foråret pga. Corona-situationen gentages temaet: 

Refleksion som grundlag for praksis,                                                                      
i efteråret 2020 

 

Kom og vær med i et forum, hvor den kliniske praksis er genstand for refleksion og diskussion.  
Vi læser forskellige tekster, hører oplæg, tager udgangspunkt i egne erfaringer                                                                      

og eksempler fra vores individuelle praksis. 

Forløb over tre gange, hvor man kan vælge at deltage, som man har tid og lyst.  
Sted: Den gamle sygeplejeskole. Bygning 8. Indgang M eller N, lokale oplyses senere  

Tirsdag d. 8. september kl. 14 - 16 

Introduktion til refleksion som grundlag for sygeplejepraksis 

• Oplæg om refleksionsteorier og modeller til brug for sygeplejepraksis. Her mener vi både klinisk praksis, 
uddannelsespraksis og forsknings- og udviklingspraksis og vil særligt have vægt på refleksion som mål og 
middel 

Oplægsholdere og moderatorer: Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard 

Forberedelse: Læs kapitel 20 af Søndergaard og Eg om den reflekterede sygeplejerske i bogen: Sygepleje, 
Patientinvolvering, Bind III, kap 20. FADL’s forlag 2019 
 

Tirsdag d. 20. oktober kl. 14 – 16. 
Refleksion som grundlag for klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab 

• Oplæg om hvordan refleksionsmetoder og modeller kan anvendes til at blive klogere på de beslutninger og 
handlinger, der træffes i den kliniske praksis.  

• Kliniske eksempler danner grundlag for at arbejde med refleksionsmodeller og herefter drøftes 
sammenhængen til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.  

Oplægsholdere og moderatorer: Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard 

Forberedelse: Læs kapitel 1 af Anne Bjerg Wemmelund og Dorthe Sørensen om Klinisk beslutningstagen i bogen 
Sygepleje og klinisk beslutningstagen, Bind I, kap 1. FADL´s forlag 2019. 
 

Tirsdag d. 1. december kl. 14 – 16 
Refleksiv praksis 

Oplæg om refleksivitet som værktøj for en fokuseret og struktureret kvalitetsudvikling af praksis og 
sundhedsprofessionelles kompetencer med fokus på patientsikkerhed.  

• Hvordan kan refleksioner øge patientsikkerheden i praksis? 

• Med udgangspunkt i cases fra praksis gøres refleksioner hvor begrebsrammen for Fundamental care sættes i 
spil i forhold til patientsikkerhed. 

Oplægsholdere og moderatorer: Tina Allerslev, Julie Andersen, Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard 


