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Formålet er at kursisten kan reflektere 

over, hvad der er betydningsfuldt i det 

korte møde

Målet er at kursisten opnår kendskab til 

hvilke overvejelser, der skal indgå 

planlægningen af det korte møde
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RAMMEN SÆTTES
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BAGGRUND
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Medicinsk og teknologisk udvikling
Fundamentale ændring i 

sundhedsvæsenet

Mødet mellem patient og sygeplejerske
Finder i stigende omfang sted i kortere 

forløb 

Viden om korttidssygepleje

Nødvendig for alle sygeplejersker



BAGGRUND

Gennemsnitlig indlæggelsestid: 
2007 - 2014 faldet fra 4,5 dage til 3,1 dage

Ambulant besøg i det somatiske sygehusvæsen: 
2007 - 2013 vokset med 3 mio. (8,6 mio. – 11,6 mio.), svarende til ca. 35 pct. 

Operationer udført dagkirurgisk:                                                   
2001 - 2013 steget fra 52 pct. til 74 pct.

(Indenrigs og Sundhedsministeriet) 

• Mere intensive og accelererede forløb 

• Øget sub-specialisering 

• Tidligere udskrivelse fra hospitalet 
(Sissel Vinge) 
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KORTTIDSSYGEPLEJE
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Sygeplejerske 

perspektiv

Patient 

perspektiv

Politisk 

organisatorisk

perspektiv
Sygepleje i

korttidsafsnit



HVAD ER KORTTIDSSYGEPLEJE?

Sygepleje, hvor sygeplejersken ofte kun har et kortvarigt 

møde med patienten. Sygeplejersken har derfor begrænset 

tid til at afdække patientens forventninger, ønsker og behov, 

opbygge en relation, etablere et trygheds- og tillidsforhold 

samt formidle information og vejledning til patienten om et 

forestående undersøgelses- eller behandlingsforløb 
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HVORDAN?

Hvordan hjælper vi patienten trygt og sikkert gennem et

undersøgelses- eller behandlingsforløb. Planlægge og udøve en 

medmenneskelig, omsorgsfuld, systematisk og situationsbestemt

klinisk sygepleje

• Udgangspunktet skal altid være den individuelle patients 

forventninger og behov 

• Udøvelse af sygepleje er kontekstuelt betinget, og sygepleje 

skal derfor tilpasses de kliniske omgivelser, hvori faget udføres 

• Udfordringen for sygeplejersken er at kunne identificere 

patienters individuelle forventninger og behov for sygepleje
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PAUSE



CASE

12



13

AT KENDE PATIENTEN
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EN LIGEFREM MEDDELELSE

”at Man – naar det i Sandhed skal lykkedes en at føre et Menneske 

hen til et bestemt Sted, - først og fremmest maa passe på at finde 

ham der hvor han er og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver der ikke kan det, han er selv en Indbildning, naar han 

mener at kunne hjælpe en anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaa mere 

end han – men dog først og fremmest forstaa det, han forstaar. 

Naar jeg ikke gør det, saa hjælper min mere-Forstaaen ham slet 

ikke.

Ville jeg alligevel gøre min mere-Forstaaen gældende, saa er det

fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i Stedet for at

gavne ham egentlig vil beundres af ham.
(Søren Kirkegaard 1859)



HVORFOR SKAL VI KENDE PATIENTEN?

Politisk og organisatorisk perspektiv

• Fremmer sygeplejerskers evne til klinisk beslutningstagen 

• Medvirker til at sikre kvalitet og sikkerhed i patientforløb 

Sygeplejerskeperspektiv

• Hjælper sygeplejersker med at behandle patienter som unikke

Patientperspektiv

• Sygeplejersken skal kende mig for at vide, hvad mine behov og 

ønsker er 
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EN SYGEPLEJERSKE

LINK TIL GRETHE
HTTP://I-BOG.DK/?ID={04C99D16-A69D-4F66-A06A-

37B8DDA78F52}&_TOKEN=XQ%2FEGLUALODAQZ7O%2FOO8LERCP3ULW1%2FH78LG0TK2XAHOH88AG0OG7YLRNABAHDXK2QZ6HEY8

JEYUOKDXOYYCO3TDRF5BLWD8DIV8NL%2BWFHA%2FRBFMGGBQFFP72PPYCO7C#/DOUBLE/230/

EN PATIENT 

LINK TIL HENRIK 
HTTP://I-BOG.DK/?ID={04C99D16-A69D-4F66-A06A-

37B8DDA78F52}&_TOKEN=XQ%2FEGLUALODAQZ7O%2FOO8LERCP3ULW1%2FH78LG0TK2XAHOH88AG0OG7YLRNABAHDXK2QZ6HEY8

JEYUOKDXOYYCO3TDRF5BLWD8DIV8NL%2BWFHA%2FRBFMGGBQFFP72PPYCO7C#/DOUBLE/20/

FORTÆLLINGER

http://i-bog.dk/?id=%7b04C99D16-A69D-4F66-A06A-37B8DDA78F52%7d&_token=xQ%2feGLUalODaQz7o%2foO8LeRcP3uLW1%2fh78lg0Tk2XAHOh88ag0oG7YLrNaBaHdXK2Qz6hey8jEyUokDXOyYCO3tdrf5bLwD8diV8nl%2bwFHA%2frBFmGgBqFfp72pPyCO7c#/double/230/
http://i-bog.dk/?id={04C99D16-A69D-4F66-A06A-37B8DDA78F52}&_token=xQ%2feGLUalODaQz7o%2foO8LeRcP3uLW1%2fh78lg0Tk2XAHOh88ag0oG7YLrNaBaHdXK2Qz6hey8jEyUokDXOyYCO3tdrf5bLwD8diV8nl%2bwFHA%2frBFmGgBqFfp72pPyCO7c#/double/230/
http://i-bog.dk/?id=%7b04C99D16-A69D-4F66-A06A-37B8DDA78F52%7d&_token=xQ%2feGLUalODaQz7o%2foO8LeRcP3uLW1%2fh78lg0Tk2XAHOh88ag0oG7YLrNaBaHdXK2Qz6hey8jEyUokDXOyYCO3tdrf5bLwD8diV8nl%2bwFHA%2frBFmGgBqFfp72pPyCO7c#/double/230/
http://i-bog.dk/?id={04C99D16-A69D-4F66-A06A-37B8DDA78F52}&_token=xQ%2feGLUalODaQz7o%2foO8LeRcP3uLW1%2fh78lg0Tk2XAHOh88ag0oG7YLrNaBaHdXK2Qz6hey8jEyUokDXOyYCO3tdrf5bLwD8diV8nl%2bwFHA%2frBFmGgBqFfp72pPyCO7c#/double/20/


DEFINITIONER

Radwin:

Knowing the patients 

experiences, behaviours,                                 

feelings and perceptions 

Tanner:

Knowing the patient typical 

patterns of responses and

knowing the patient as a person
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RADWIN'S FIRE CARE STRATEGIER

Empathizing
Sygeplejerskens evne til at sætte sig i patientens situation

Matching a pattern
Reflekterer sygepleje til patienter i lignende situationer

Developing the bigger picture
Kombinerer viden om patientens liv udenfor hospitalet med 

viden om patienten på hospitalet

Balancing preferences with difficulties
Balancerer patientens ønsker og 

præferencer med potentielle dilemmaer
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AT KENDE PATIENTEN

What to know?

• Nervøsitet / angst

• Ønske om medicin

• Tidligere erfaringer

How to get to know?

• Journal / Henvisning

• Kommunikation

• Sanserne: lytte, se,

fysisk kontakt
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TAL, LYT, SE OG FØL

20

Kommunikationens sammensætning

55 % Kropssprog

38 % Stemmen

7 %   De talte ord (Mehrabian 1967)

Virkemidler i kommunikationen

Humor

Metaforer

Small talk

Brug af alle sanser

Lyt, se, lugte og følesansen



KOMMUNIKATION

Å kommunisere er noe vi alle kan, og har bedrevet fra de tidligste 

faser i livet. Man skulle tro at dette er noe vi behersket godt. 

Erfaringen viser at de aller fleste av oss har mye å lære.
(Eide og Eide : Kommunikation i relationer 1996:17)

• En cirkulær proces, hvor parterne konstant                           

reagerer på hinandens adfærd

• Enhver adfærd indeholder kommunikation

• I enhver kommunikation er der en                          

tilbagemelding (verbal/nonverbal)

• Det er ikke muligt ikke at kommunikere
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At lytte
• Vi lytter med ørerne

Ordenes indhold, tonefald, stemmeklang og pauser

• Vi lytter med øjnene

Kropsholdning, blikket, hvordan er patienten tilpas

• Vi lytter til atmosfæren

Menneskelig og varm eller høflig og lukket

• Vi lytter til os selv

Hvordan har jeg det i dag, fordomme, blinde pletter, situationen

22

KOMMUNIKATION



TAL, LYT, SE OG FØL

• Observer patientens fysiske fremtoning,                                                    

farver og udstråling.

• Hvordan sidder patienten på stolen?

• Hvor kigger patienten hen?

• Lyt til det, patienten fortæller, dvs. ordenes indhold, 

stemmens klang, tonefald og pauserne, men også til det, 

som ikke bliver sagt.

• Lyt til patientens vejrtrækning.

• Brug følesansen, når du siger goddag til patienten. Hvad 

fortæller håndtrykket?

• Læg en hånd på patientens arm eller skulder. Hvad fortæller 

denne kontakt om patientens tilstand?
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VI LYTTER MED MOMO
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PATIENTERS FORVENTNINGER OG BEHOV

25

Sikkerhed

Tryghed

Klinisk ekspertise

Information

Rådgivning

At blive set 
og hørt

Omsorg



PATIENTERS FORVENTNINGER OG BEHOV
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Nervøsitet / angst

• At få det overstået

• Betydningen af ord

• Tage forholdsregler 

Fastholde kontrol

• Være informeret

• Andre i ‘samme båd’

• At være proaktiv



VIRGINIA HENDERSON

”Selv om det er vigtigt at vide, at alle mennesker har fælles 

behov, er  det lige så vigtigt at være klar over at disse behov 

tilfredsstilles  gennem uendeligt varierende livsmønstre, 

hvoraf to ikke er ens. Det  betyder at ligegyldigt hvor klog 

sygeplejersken er, eller hvor hårdt hun  prøver, kan hun aldrig 

fuldstændigt tolke eller dække alt det, som et andet 

menneske har  behov for med hensyn til sin 

følelse af velvære. Hun kan bistå ham med 

de aktiviteter, der bidrager til denne tilstand, 

som betyder sundhed – for ham – eller bedring 

efter sygdom – for ham – eller det der – for 

ham – er en god død.”
27



GRUPPEDRØFTELSE

28



FROKOSTPAUSE



BETYDNINGEN AF FYSISK KONTAKT

- OG DET AT HOLDE HÅND
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REACTION BUBBLES
Intim zone

Personlig zone

Social zone

Offentlig zone

1.5 fod

4 fod

12 fod

25 fod

(Hall 1966. The Hidden dimension)



32

http://4.bp.blogspot.com/-EyPuGyyZTlc/UjcGYTVRJgI/AAAAAAAAAOg/kOE_4WfjCFc/s1600/r%C3%B8re.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EyPuGyyZTlc/UjcGYTVRJgI/AAAAAAAAAOg/kOE_4WfjCFc/s1600/r%C3%B8re.jpg


AT HOLDE I HÅND OG FYSISK KONTAKT

Betydningen af at holde i hånd og fysisk kontakt 

• Opbygge tillid og tryghed

• Parathed til at hjælpe

• Balancere mellem omsorg og overgreb

• Teknisk instrumentel sygepleje

• Et udtryk for omsorg
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KULTUR OG ETIK
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Fordomme

Fordømme

Før domme

Vær opmærksom på 
hvordan du kan bruge dine 

før domme konstruktivt

Om kultur og en lille streg /



DANNELSE & KULTUR

I begrebet før domme ligger, at vi alle er del af et kulturelt 

fællesskab

Grundlaget for at vi ikke skal overveje hvert eneste skridt vi 

tager

Vi tager en masse forhold for givet 
egen kultur og førdomme er skjult opdages når vi konfronteres med andre

Førdomme er uundværlige
 Fælles = problemfri forståelse

 forskellig = egne førdomme bliver synlige

= potentiel konstruktiv undring



BlindhedIndsigt

Før dommeDannelse

FØRDOMME

At blive set og hørt



GILBERT GRAPE



KULTUR OG ETIK

Almen dannelse

• Tiltale

• Præsentation

• Generationer

• Fysiske rammer

• Mødet

• Påklædning

• Intimitetsfære

Patientens psykiske tilstand

• Nervøsitet, angst

• Krise

• Sygeplejersken skal forstå at 

”være”  med patienten

• Den autoritære tilstand

• Magtforskydning –

asymmetrisk     kompetence

• Patienten tilpasser sig

38



KULTUR OG ETIK

Oplevelsens betydning

• Alle oplevelser er rigtige og 

realistiske

• Forskellige modeller af 

verden

• Uformelle sociale møder

Ordets betydning

• Hverdags/basissprog

• Kort, klart og præcist

Den diagnostiske kultur

• Den værst tænkelige død er 

en død uden diagnose

Den ikke sproglige holdning

• Overensstemmelse mellem 

det sagte og det gjorte

• Holdning afspejles i både 

ord og kropssprog

• Små tings tale
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GRUPPEDRØFTELSE
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STANDARDISERING

Standardisering er blevet et almindeligt brugt begreb i den offentlige 

sektor og dermed også i den sundhedsfaglige praksis.

Arbejdsgange ensrettes, så de bliver mere rationelle, og den 

sundhedsprofessionelle praksis skal i stadig højere grad begrundes i 

evidensbaserede standarder. 

Standarder har medført øget kvalitet og sikkerhed i patientforløbet. I 

forhold til de korte patientforløb, har de medvirket til at beskrive 

minimumskravene for behandling og pleje af patienten. 
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http://www.google.dk/url?url=http://www.kliniskeretningslinjer.dk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YMfhVKuXEYj_ygOM-YEg&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNFIFq6rcz4rxzzyHYv1J5yYFi7NSQ
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http://www.google.dk/url?url=http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/kvalitet/Sider/praehospitale-omraade.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w8fhVLOuAcvcywPmsoLYCQ&ved=0CBwQ9QEwBA&usg=AFQjCNGx6AzqcF390bn6eknv44bocN-a5g
http://www.google.dk/url?url=http://www.dsam.dk/flx/forsiden/nyheder/konference-kvalitet-i-sundhedsvaesenet/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w8fhVLOuAcvcywPmsoLYCQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4kWhjI35geT_1yz08tmShmlD92A
http://www.google.dk/url?url=http://www.dsam.dk/flx/forsiden/nyheder/konference-kvalitet-i-sundhedsvaesenet/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w8fhVLOuAcvcywPmsoLYCQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4kWhjI35geT_1yz08tmShmlD92A


INDIVIDUALISERING

Individualisering blevet et krav i sygepleje. 

Sygeplejersker er moralsk forpligtede til at respektere patienters 

individualitet, og graden af individualisering anses for at være 

afgørende for kvaliteten af sygepleje. 

I individualiseret sygepleje er den enkelte patients ønsker og 

behov afgørende for interpersonelle relationer og tilrettelæggelse 

af sygeplejehandlinger. 

Graden af individualisering af sygepleje afhænger af den kliniske 

situation og i høj grad af den tid der er til rådighed!

42



TID ...
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VIDENDE OG DYGTIGE SYGEPLEJERSKER

Patienters forventninger til og behov for sygepleje er ofte 

nært knyttet til praktiske bekymringer relateret til 

undersøgelses- eller behandlingsforløb 

Patienter forventer at blive hjulpet igennem forløbet, 

passet på, lyttet til, taget alvorlig og at modtage grundig 

vejledning og information

Sygeplejersker forventes at være vidende 

og dygtig dvs. vide, hvad der skal gøres 

og, hvordan dette skal gøres

44



INDIVIDUALITET BYGGER PÅ STANDARDER

Sygepleje i korte kontakter er standardiseret, 

idet den følger kliniske retningslinjer, 

procedurer og tjeklister. 

Standardiseret sygepleje fortolkes ikke 

begrænset til kun at opfylde minimums-

kravene

Individualiseret sygepleje kan bygge på

standarder og i den standardiserede 

sygepleje findes måder, hvorpå den 

enkelte patients ønsker og behov 

kan imødekommes
45



EN SÆRLIG FORM FOR SYGEPLEJE?

Sygepleje i korte kontakter er ikke en særlig form for sygepleje, 

men denne sygepleje kræver, at sygeplejersken er i stand til at 

aktivere alle sanser i mødet med 

patienten

Kommunikation, evner til at observere, 

lytte og brugen af at holde i hånd og 

Fysisk kontakt er færdigheder, der 

hjælper med at identificere det unikke

i patienten og i situationen og muliggør 

en situations-bestemt opmærksomhed 

46



STANDARD FOR INDIVIDUALISERET 

KORTTIDSSYGEPLEJE!

47

Alle korttidskontakter skal bevidst og reflekteret tage udgangspunkt 

i patienternes forudsætninger og forventninger som kilden til viden, 

erkendelse og begrundelse for, hvordan sygeplejen skal 

planlægges og udøves. 

http://www.google.dk/url?url=http://kapitalrejsen.dk/set-uppet&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uJ3UVN2xIIT8ywOY_YDACg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNFVZOyAAOirRDWMOz9gw8C99aIrXA
http://www.google.dk/url?url=http://kapitalrejsen.dk/set-uppet&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uJ3UVN2xIIT8ywOY_YDACg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNFVZOyAAOirRDWMOz9gw8C99aIrXA
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