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Introduktion

Ingen klinisk intervention vil have effekt for patienterne, hvis der ikke er 
en velfungerende organisation, som i stand til at opsøge, modtage og 
implementere ny forskningsbaseret viden, så bedste behandling kan 
iværksættes.



Introduktion

Sundhedsfaglige prioriteringer bør tages på et evidensbaseret grundlag for bedst 
muligt at forbedre den sundhedsfaglige kvalitet og effektivitet

The Future of Healthcare in Europe. UCL. European Institute. 2012, Sundhedstjenesteforskning – status, udfordringer og muligheder 
Temarapport 3 . 2011, Steinwachs, Health Services Research: Scope and Significance. Patient safety and quality: An evidence-based
handbook for nurses. 2008 3

Stigende krav om 
• avanceret behandling
• mere kompleks sygepleje
• bedre kvalitet og sikkerhed
• bedre patienttilfredshed
• kortere indlæggelser
• større produktion
• reduceret ressourceforbrug

Den demografisk  og 
teknologiske udvikling har sat 
sundhedsvæsenet under pres 



Struktur
Organisatoriske forhold

Proces
De sundhedsfaglige ydelser

Resultat
Resultatet (outcome) for patienten

Donabedian A, Evaluating the quality of medical care, 1966 

Kvalitetsmodel



Magnet hospitaler

Kramer, Magnet hospitals: Institutions of excellence,1988
Aiken, Lower Medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care, 1994 
Kelly LA, Nurse Outcomes in Magnet and Non-Magnet Hospitals, 2012

Bedre til at tiltrække og fastholde
dygtige sygeplejersker

Større anerkendelse af
sygeplejerskers betydning

Fokus på introduktion og
mulighed for videreuddannelse

Bedre sygepleje normering

Mere involvering og større
beslutningsansvar

Større støtte og opbakning fra ledereBedre kommunikation og
samarbejde

En fladere struktur

Bedre arbejdsmiljø og højere
arbejdstilfredshedBedre patient outcome



Forskning i sygeplejenormering

Aiken. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. 2002, Brennan .The Relationship Between Nurse Staffing
and Patient Outcomes. State of the Science: 2013, McHugh Hospitals with higher nurse staffing had lower odds of readmissions penalties than 
hospitals with lower staffing.2013, Thungjaroenkul .The impact of nurse staffing on hospital costs and patient length of stay: a systematic review. 2007. 
(82 -74)

Sygepleje-
normering

Patient 
outcome 

• mortalitet, fald, UVI, pneumoni, 
sårinfektion, tryksår

• patienttilfredshed

Sygeplejerske
outcome

• Udbrændthed, jobtilfredshed,
• Intension om at forlade jobbet
• medicinfejl, stikskader

• Undgåelige genindlæggelser, 
• Forlængede indlæggelsestider
• Mere overarbejde og sygefravær, 
• Udskiftning blandt personale

Omkostninger/
økonomi



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

An appropriate number of staff, 
with a suitable mix of skill levels, 
is available at all times to ensure 
that patient care needs are met 
and that hazard free working 
conditions are maintained”

“Models that consider additional 
variables that more closely match 
patient need with professional 
skill mix, experience, and the
work conditions under which 
nurses provide care, offer the 
precision necessary for today’s 
complex healthcare environment 
and patient needs” 

Safe staffing saves lives. ICN. 2006. ANA, Optimal Nurse Staffing to Improve Quality of Care and Patient Outcomes.; 2015, 



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Formål
At identificere, udvikle og 
validitet-teste redskaber til at  
vurdere organisatoriske faktorer 
relateret til sygeplejenormering 
på afsnitsniveau, 

Herefter undersøge associationen 
mellem disse faktorer og 
sygeplejerskers opfattelse af 
tilstrækkeligheden af normering 
og den sundhedsfaglige kvalitet.”

Organisatoriske 
faktorer

Eksponering

Normering  og 
kvalitet

Outcome
og



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Metode
1. At identificere, udvikle og 

validere redskaber
2. Implementere disse i 4 

medicinske og kirurgiske 
afsnit 

3. Indsamle data fra 
plejepersonalet 
(spørgeskemaer)

4. Indsamle data løbende 16 
uger (336 vagter) - 6.011 ptt

5. Analyse



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Antal plejepersonale og 
patienter

NHPP
Gennemsnitlig antal 
sygeplejetimer per patient per 
vagt

• Sygeplejetimer fra
plejepersonale med direkte
patient-ansvar

• Patient-antal optalt midt i 
vagten

A Standardized Measure: NDNQI Nursing Care Hours Indicator. 2014, Reliability of the nursing care hour measure: A descriptive study. 2013, 
Choi . A Standardized Measure: NDNQI Nursing Care Hours Indicator. 2014 



Antal plejepersonale og patienter

N=336 Dag Aften Nat Døgn

Antal patienter 19,9 18,2 19,0 19,1
Antal plejepersonale (8 t.) 9,2 4,5 2,7 5,4
Tilgængelige sygeplejetimer per pt 3,8 2,1 1,3 2,4*
Ratio (ptt/spl) 2,2 4,0 7,0 3,5

11

*Total antal timer per patient i døgnet: 7,2

For hver ekstra patient tildelt en sygeplejerske stiger 
mortalitets-risikoen med 7% (OR: 1.07)

Aiken, Sloane et al; RN4CAST Consortium. Nurses' reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in 
Europe.. 2013



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Plejepersonalets kompetencer

The three E’s:
Education - uddannelse
Andel af sygeplejersker
(gennemsnit: 89%)

Experience – erfaring
Generel: År siden uddannelse
(gennemsnit 3,4 år)
Specifik: År I specialet
(Gennemsnit 2,8 år)

Expertise – kompetence
Generelt kompetenceniveau
1. Nybegynderniveau, 
2. Introduktionsniveau, 
3. Basisniveau
4. Kompetent niveau 
5. Ekspertniveau
(Gennemsnit 3,4)

Kane,The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes, 
Systematic review and meta-analysis, 2007
Brooten D, Youngblut JM, Nurse dose as a concept, Journal of Nursing Scholarship 2006

For hver 10% færre bachelorer, stiger mortalitets-risikoen med 7%.

Aiken, Sloane et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective

observational study. Lancet. 2014



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Sygeplejeintensitet
eller plejemængde 
Kan forstås som mængden af 
sygeplejeinterventioner rettet 
mod patienternes behov

Udvikling af NIT
(Nursing Intensity Tool)
Baseret på NMDS

Registrering af tid anvendt til at 
dække patientens plejebehov 
efter hver vagt.

Gennemsnitlig tid udregnet i hver 
vagt



Metode – Redskab – Intensitet
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Skønnet tidsforbrug
Dagvagt 

Op til 5 
min 5-20 min 20-40 

min
Mere end 

40 min
1. Personlig hygiejne x
2. Udskillelse x
3. Ernæring og væske x
4. Mobilisering og hvile x
5. Medicin og behandling x
6. Special sygepleje og observation x
7. Patientuddannelse og psykisk støtte 
til patient og pårørende x

8. Planlægning koordinering og 
dokumentation x

• Pre-test viste overlap mellem områderne
• Introduktion og afprøvning af redskab 1-2 uger
• Plejepersonalet (ansvarlig for patienten) udfyldte skema efter hver vagt
• Tiden fra hvert område blev lagt sammen for hver patient og den totale og 

gennemsnitlige tid blev estimeret for alle patienter i en vagt



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Arbejdsmiljø
Anvendelse af PES-NWI
31 spørgsmål -5 underskalaer

1. Plejepersonalets deltagelse og 
involvering 
2. Sygeplejefagligt grundlag for 
kvalitet
3. Afdelingssygeplejerskens evne 
til at lede og støtte
4. Tilstrækkeligheden af 
normering og ressourcer, 
5. Samarbejde mellem 
plejepersonale og læger

Værdier over 2,5 indikerer 
enighed om et godt og støttende 
arbejdsmiljø

Lake,Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index 2002 



Arbejdsmiljø

Sammenligning med Magnet og non-Magnet hospitaler i USA

156 Non-Magnets hospitals inc 10,926 nurses, 7 Magnet hospitals inc 1,054 nurses,1 Danish hospital inc 127 nurses 16

This study
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Leadership Nurse
Resource

Collegial
Relations
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Arbejdsmiljø

Sammenligning med Magnet og non-Magnet hospitaler i USA

156 Non-Magnets hospitals inc 10,926 nurses, 7 Magnet hospitals inc 1,054 nurses,1 Danish 
hospital inc 127 nurses 17

This study

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

Composite-
score

Participation Foundations
for Quality

Leadership Nurse
Resource

Collegial
Relations

Non.magnet Magnet

Afd 1 Afd 2 Afd 3 Afd 4
PES-NWI samlet score (n=127) 3.0 3.1 2.9 2.9



Model for sygeplejenormering

Plejepersonalets 
kompetencer

Antal plejepersonale
og patienter

Sygeplejeintensitet
(patienternes plejebehov)

Arbejdsmiljø

Sundhedsfaglig kvalitet
Sygeplejenormering

Sundhedsfaglig kvalitet 
Sygeplejenormering

Efter hver vagt vurderede 
plejepersonalet den 
sundhedsfaglige kvalitet og 
tilstrækkeligheden af normering 
på en skala fra 1-7

1 Meget lav
4 Acceptabel
7 Meget høj

I analysen ;
Lav < 4 og Høj > 4

Aiken Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries 2012,Ball, Care 
left undone during nursing shifts: associations with workload and perceived quality of care, 2013, Stalpers Concordance between nurse-
reported quality of care and quality of care as publicly reported by nurse-sensitive indicators, 2016, McHugh Nurse reported quality of care: A 
measure of hospital quality, 2012, , Tourangeau Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients, 2007

”Sygeplejevurderet kvalitet er en værdifuld 
indikator for hospitalskvalitet”
“For at få et komplet billede af hospitalets 
kvalitet, er data fra klinikere, som har 
hovedparten af patientkontakten essentiel. 



Metode – validering af redskab til vurdering af kvalitet og normering

Så er der tid til at sætte sig 
grundigt ind i patienterne. Man er 
hele tiden på forkant, og ved hvad 

der skal ske med patienterne. 
Patinterne ringer meget mindre

Der er en god atmosfære og der er tid 
til at hjælpe hinanden og diskutere 

faglige problemstillinger. Det er i disse 
vagter, jeg er stolt over at være 

sygeplejerske.

Jeg kan planlægge mit arbejde 
uden at blive forstyrret og 
afbrudt hele tiden, så man 

mister tråden. 

19

Tid til at spørge ind til, hvordan 
patienten har det. Og mulighed 

for at gøre noget ekstra

Vagter vurderet med høj kvalitet og høj normering,:
• Sygeplejerskerne havde opgaverne under kontrol snarere end opgaverne 

kontrollerede dem
• Tid til at gøre lidt ekstra for patienterne
• Godt arbejdsmiljø 



Metode – validering af redskab til vurdering af kvalitet og normering

At vi alle når det grundlæggende 
og der er ikke nogen, der sidder og 

arbejder over til sidst. 

At patienten får dækket alle de behov de har 
– får medicinen osv – at jeg så ikke altid får 

nået undervisningen og informationen – ja –
det er så det, der bliver skåret ned på. 

Det hænger sammen, men vi 
har noget at se til, vi bliver 

holdt til ilden, men stadig så vi 
har overblik over 

arbejdsopgaverne.

20

Vagter vurderet med acceptabel kvalitet og normering,:
• Travle vagter, men tid til det mest grundlæggende sygepleje

Travl dag. Patienterne har fået 
det vigtigste – ikke noget ud 

over



Metode – validering af redskab til vurdering af kvalitet og normering

Så pisker man bare rundt. Man kan 
nærmest ikke se patienterne i øjnene.  

Man bliver afbrudt en million gange, og 
bliver aldrig færdig. Man gør alt halvt. 
Det er ikke tid til at tjekke noget som 

helst, og man går hjem med en følelse af 
at det kunne gå galt

Man er hele tiden bagefter og patienterne 
hænger I klokkesnoren. Konstant er man 
bagefter. Halser efter. Ikke tid til at gå på 

toilettet og får frokost.

Det halve af patienterne får bare lige 
et hej, for så er man videre til den 

næste – man når kun lige det 
livsvigtige. Det er hvor man tænker, at 
det her er simpelthen ikke acceptabelt 

for patienten.

21

Vagter vurderet med lav kvalitet og normering,:
• Travle vagter, hvor der heller ikke er tid til den grundlæggende sygepleje
• Lav patientsikkerhed og tilfredshed.
• Overarbejde og ingen pauser  

Ikke nået det jeg skulle. Heller ikke det 
jeg burde. Utilfredse patienter. Ikke den 
bedste sygepleje. Går ud over 
sikkerheden for patienten.

Man får ikke dokumenteret. Man når 
ikke det man lover. Overarbejde. 



Vurdering af
kvalitet

Vagter med 
lav kvalitet

Vurdering af
normering

Vagter med 
lav normering

Dag (n=111) 5,1 21% 4,7 27%
Aften (n=107) 5,1 27% 4,9 36%
Nat (n=99) 5,6 15% 5,3 20%
Alle (n=317) 5,2 21% 4,9 28%

Sygeplejerskers vurdering af kvalitet og normering 

• 317 vagter var vurderet ud af 336 mulige (94%)
• Gennemsnitlige vurdering af kvaliteten var 5,2 
• Gennemsnitlige vurdering af normering var 4,9

• I 21% af vagterne var kvaliteten lav, 
• I 28% af vagterne var normeringen lav

• Nattevagter havde den højeste vurdering af kvalitet og normering 
og aftenvagterne den laveste

22



Sygeplejerskers vurdering af kvalitet og normering 
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• Der var en tydelig sammenhæng 
mellem vurdering af kvaliteten og 
normeringen

• Vurdering af kvaliteten var lidt højere
end vurdering af normeringen

The Spearman correlation coefficient : 0,88, p < 0,001, 



Konklusion

De organisatoriske faktorer associeret med plejepersonalets vurdering af kvalitet og 
normering var:
• Antal tilgængelige timer per patient, andel af sygeplejersker, plejeintensitet
• Erfaring I specialet, og kompetenceniveau

Plejepersonalet vurderede generelt kvaliteten og normeringen positivt, men
• en femtedel af vagterne blev vurderet til at have lav kvalitet (21%)
• en fjerdedel af vagterne blev vurderet til at have lav normering (26%)
Der blev fundet en stærk korrelation mellem normering og kvalitet

De validerede redskaber var generelt brugbare til dataindsamling på afsnitsniveau. 
• PES-NWI kan anvendes til at evaluere og sammenligne sygeplejerskers arbejdsmiljø på 

tværs og løbende
• Redskaberne kan hjælpe med at identificere behovet for fremtidig sygeplejenormering og 

en bedre fordeling af ressourcer til at sikre optimal kvalitet og bedre patient resultater

24



Fremtidig forskning

25

Sammenholde  organisatoriske faktorer med patientresultater - evt med resultater 
fra nationale kvalitetsdatabaser - patienttilfredshed

Kvalitative og kvantitative studier af, hvordan sygeplejersker håndterer travle vagter 
og hvordan og hvilke opgaver sygeplejerskerne prioriterer – missed nursing care

Økonomiske studier (omkostninger / besparelser og fordele) ved forskellige 
organisatoriske ændringer.

Longitudinelle normeringsstudier  - følge udviklingen ift organisatoriske faktorer og 
outcome

Flere studier på afsnitsniveau

Interventionstudier (sammenligning af forskellige normeringsstrategier) mhp
udvikling af sygeplejenormerings-vejledninger og -strategier

Udvikle et Sygeplejenormeringsredskab, der integrerer faktorer med betydning for 
normering



Tak for opmærksomheden
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