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Sygepleje tilbage til det basale. Fag 
& Forskning 2017

• Tilbage til det basale – hvad er det basale? 
Hvor langt tilbage?

• Skal man skippe udviklingen – faglige, 
samfundsmæssige…?

• Romantisk drøm – i en presset hverdag??



Reclaime

• To resume possession of; take back:
• To bring back, as from error, to a right or 

proper course; reform. 
• To use or reinterpret in a positive way, as in 

pride for one's social group.

• Encyclopedia. Wikipedia



Sygepleje tilbage til det basale

• Fundamentals of Care er en (ny) teoretisk 
forståelsesramme for sygepleje. Rammen har 
fokus på planlægning og udøvelse af 
situationsorienteret og individualiseret 
sygepleje, dvs. en back to basics-model, der 
også arbejdes med i et internationalt 
perspektiv.



FoC



FoC

Område relevant for
Kliniske Retningslinjer



Sammenhængen mellem FoC og 
Kliniske retningslinjer

Begrebsrammen FoC
• Fokuserer på hvordan 

patient og sygeplejerske i 
en tryg og kompetent 
atmosfære foretager en 
fælles vurdering af 
patientens situation, sætter 
en fælles handleplan op, 
udfører samt monitorerer 
den hen imod en evaluering 
og afslutning af indsatsen 

Sørensen et al 2017

Kliniske retningslinjer
• Systematisk udarbejdede 

udsagn, der kan bruges af 
fagpersoner og patienter, 
når de skal træffe 
beslutning om passende og 
korrekt sundhedsfaglig 
ydelse i specifikke kliniske 
situationer

www.CFKR.dk



Forudsætninger for FoC
• Vurdering af patientens situation        

kendskab til hvordan og hvad der vurderes 
(evt. ved brug af screening, assessment)

• Fælles handleplan, monitorerer og evaluering 
og afslutning af indsatsen         kendskab til 
begreber, interventioner, hvad kan der opnås 
(mål), hvordan kan indsatsen monitoreres og 
at det opnåede resultat sammenholdes med 
hvad der er muligt.



Kliniske retningslinjer
Kliniske retningslinjer indeholder Kliniske retningslinjer understøtter

Definitioner af begreber Fælles sprog i praksis
- præcisering og udvikling af fagsprog
- kontinuitet

Forslag til instrumenter/skalaer til vurdering og beskrivelse af 
kliniske problemstillinger

Validitet af: 
- daglig dokumentation
- dokumentation i elektronisk patientjournal

i databaser

Indikatorer Angiver forslag til indikatorer til monitorering
- nationale databaser

- lokal kvalitetsvurdering

Opdateret viden Øger personalets kompetencer
- samler nyeste viden om interventioner mm ved mødet med 
patienten
Prioriteringsredskab for ledelse ved 
introduktion/ansættelse/udvikling af nyt og eksisterende 
personale

Anbefalinger Støtter personale og patienter ved kliniske beslutninger
Giver brugere/pårørende/samfund indsigt i hvad der kan 
efterspørges



Kliniske retningslinjer

• Omhandler dele af den videnskabelige og 
tekniske del af sygeplejepraksis

• Aggregeret niveau – summering af den 
videnskabelige evidens

• Den relationelle praksis kan IKKE behandles i 
en klinisk retningslinje



Videnskabelig evidens

• Statistiske – evidens 
– Afrapportering af eks. hypotesetestning

• Kliniske – evidens
– Hvor effektiv – hvor stor ændring (ex. Relativ 

risiko, NNT - sundhedsprofessionelle)

• Praktiske evidens
– I hvor stor udstrækning har det betydning for 

patienten (ex. Ændring i risiko – for patienten)



Aggregeret vs individuel niveau

Aggregeret 
niveau
Klinisk 
retningslinje

FoC niveau 
Patient centreret 
pleje



Fremtidig 
Indhold af kliniske retningslinjer

Kliniske 
retningslinjer

Kan interventionen 
gennemføres 
(feasibility) af 
patienter og 

klinikere?

Er interventionen 
effektiv 

(effectiveness)? 
Balancen mellem 

effekt og 
skadevirkninger

Kan interventionen 
accepteres 

(acceptability) af 
patienter og 

klinikere?

Model hentet fra CFKRs strategi 2019-24



Praktisk eksempel

• Møder mellem patienter og sygeplejersker 
sker på mange niveauet og måder – forskellig 
varighed
– Face to face
– Elektronisk hjælpemidler
– Via pt. Informationer
– mm



Formidling af viden

• Uanset hvordan mødet foregår forudsættes 
det, at sygeplejersken er opdateret 
(videnskabelig viden), og har reflekteret over 
hvordan relevant viden kan formidles til 
patienterne, via af relevante kanaler.



Mundhygiejne før hjerteoperation

Anbefaling:
↑ ↑ Patienter, der skal have foretaget et 
thoraxkirurgisk indgreb, bør fra 2 dage før 
operationen til en dag efter operationen 
gennemføre systematisk mundhygiejne 
⊕⊕⊕⊝
Kort uddybning af anbefalingen: Mundhygiejne består af: børstning af tænder 4 gange 
dagligt med vanligt tandpasta. En time senere supplere tandbørstning med anvendelse 
af klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske 10 ml (gurgles på indersiden af 
kinden, tandkødet, svælget og tænderne) i 30 sekunder

CFKR/Pedersen et al, 2015



Test i praksis

Karakteristik af patienterne
Kontrol Intervention
N=506 N=466

Mænd: 71.5% 72.3%

Alder (SD): 67.6(10.9) 67.4(10.5)

Pedersen et al, BMJ 2019



Patienternes adherence

• 405 ud af 466 rapporterede, at de havde fulgt 
anbefalingen om mundhygiejne
(86.9% [CI 95]83.3-89.8) 

Pedersen et al, BMJ 2019



Reduktion i behov for antibiotika 5. 
postoperative dag

Kontrol Intervention
n=506 n=466

Behov for
antibiotika 64/12.6% 36/7.7%
CI 95% (9.9-15.9) (5.5-10.5)

(p=0.015)

Pedersen et al, BMJ 2019 
(Støttet af Sundheds- og ældre ministeriet, Region Nord, Aalborg universitetshospital, CFKR)



Interview med patienterne

• Tentative uddrag:

”Det giver os ro - indflydelse i en ellers kaotisk 
og livstruende situation….”

”Vi er involveret og informeret….vi har selv 
mulighed for at påvirke udfaldet…”



Kliniske retningslinjer og FoC



Konklusion

• FoC er ikke en romantisk drøm – men 
kombineret med kliniske retningslinjer har FoC 
effekt i forhold til at vælge interventioner ved 
specifikke opgaver og øge pt’s sikkerhed.

• Benyttes til prioritering af indsatsområder
• Anbefalinger kan hjælpe patienten med at 

bevare ro, håb og magte situationen, føle sig 
respekteret, involveret, informeret.
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