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Væsentlige patientkontakter og hændelsesforløb, “significant event analysis” 
En metode til refleksiv læring udfra patientdata 
 
Gennemgang af et patientforløb i et kollegialt forum er en velkendt metode til erfaringsbaseret 
læring i medicinske sammenhænge. Som oftest bliver den brugt til instruerende undervisning og 
ikke til reflekterende læring. I voksenpædagogisk sammenhæng er reflekterende læring mere 
effektiv (1). Den beskrives ofte i termer fra ”Kolbs cirkel” som er: 
                                                            

                                                      1.  Man beskriver en konkret oplevelse 

 
           4.  Man afprøver hvordan                                                                                                                                                         
            begreberne fungerer i nye situationer  2. Man observerer og reflekterer 
 
 
 
 
                                   3. Man generaliserer og danner nye begreber 
 
Materiale hentes fra et selvvagt og aktuelt case, som af deltageren opleves som eksemplarisk eller 
problematisk. Caset analyseres fra: ”Hvad var eksemplarisk/problematisk? Hvilke faktorer førte til 
dette? Hvordan kunne man yderligere have optimeret forløbet? Hvordan kunne man have undgået 
det problematiske forløb? Hvad kan vi generalisere ud fra dette forløb? 
 
Formen kan være, at man arbejder 1/ enkeltvis eller 2/ i gruppe. Hvis man vælger at arbejde 
enkeltvis, bliver forløbet ”tildelt opgave fulgt af vejledersamtale / fremlæggelse på konference”.  
Hvis man ønsker arbejde i gruppe, kan sammenkomsten med fordel struktureres efter case-metoden 
(2). Man bør være opmærksom på, at gruppeøvelser udfra ”significant events” som oftest medfører 
betragtelige emotionelle reaktioner hos deltagerne, og derfor skal ledes af  personer som har 
kompetence til at håndtere situationen. 
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