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Disposition

 Nutidens sundhedsvæsenet

 Sygepleje - terminologi

 Tre antagelser 

 Er sygepleje i krise?

 Anything but basic

 The Fundamentals of Care Framework – en begrebsramme

 FoC begrebsrammens koncentriske cirkler

 Eksempler på anvendelse af FoC begrebsrammen i forskning og i klinisk praksis

 ?



Ændringer i sundhedssektoren

 Mødet mellem patient og sygeplejerske finder i stigende omfang 

sted i kortere forløb 

 Mere intensive and accelererede forløb 

 Tidligere udskrivelse fra hospitalet/reduceret indlæggelsestid

 Øget antal ambulante besøg

 Øget antal dagkirurgiske operationer

 Involvering af patienter og pårørende

→ Patienternes behov har en anden karakter

→ Øget kompleksitet i forhold til at yde sygepleje og dermed ændres 

sygeplejerskers rolle





Tre antagelser

 Den bio-mekaniske tænkning dominerer fortsat 

over den mere personcentrerede bio-psyko-social 

tænkning

 I det ressourcemæssige og økonomiske perspektiv 

tillægges grundlæggende sygepleje ingen eller 

ringe værdi

 Italesættelse af sygepleje mangler 



Antagelse 1
 Kun sygdommes fysiske årsag anerkendes

 De psykosociale faktorer anerkendes IKKE

 Sygdomme som ikke har tydelig fysiske 

årsager ignoreres eller underkendes

 Kroppen er en maskine

 Sjæl og krop dualisme

Den bio-mekaniske tænkning 

dominerer fortsat over den mere 

personcentrerede bio-psyko-social 

tænkning



Antagelse 2  Sundhedsvæsenet styres af management principper 

med fokus på produktion, udbytte, effektivitet og 

økonomiske ressourcer

 Sundhedsprofessionelles arbejde måles alene ved 

objektive, målbare opgaver, og ikke på patienternes 

positive oplevelser

 Sygepleje betragtes som en række adskilte opgaver, 

hvorved sygepleje bliver upersonlig og mekanistisk

 Den relationelle dimension af sygepleje ignoreres 

eller betragtes som unødig luksus

 Oplevelser af tidspres tvinger sygeplejersker til at 

prioritere i opgaverne

 Målbare aktiviteter prioriteres over de aktiviteter, der 

vanskeligere lader sig måle, og ofte er det 

grundlæggende sygepleje, der udelades

I det ressourcemæssige og 

økonomiske perspektiv tillægges 

grundlæggende sygepleje ingen 

eller ringe værdi



Antagelse 3  Avanceret højteknologisk sygepleje tillægges 

højere status end grundlæggende sygepleje

 Sygeplejersker der arbejder i højteknologiske 

enheder tildeles oftest høj status

 Mange sygeplejersker betragter ikke 

grundlæggende sygepleje som en del af deres job

 Varetagelse af grundlæggende sygepleje tildeles 

oftest lavere uddannet sundhedspersonale eller 

”yngre” sygeplejersker

 Selv sygeplejestuderende har tendens til at 

devaluere grundlæggende sygepleje

 Sygeplejersker som forsøger at yde 

grundlæggende sygepleje er i højere risiko for at 

få stress, blive udbrændte, desillusioneret og 

tilmed opgive deres fag 

Italesættelse af sygepleje mangler 



Hvad ved vi? Er sygepleje i krise?

 Tidsmæssig og ressourcemæssigt pres 

bevirker, at sygeplejersker er nødsaget til 

at prioritere

 Fokus på produktivitet i modsætning til 

personcentreret sygepleje 

 Studier om nedprioriteret eller manglende 

sygepleje understøttes af patienters og 

families udtalelser 

(Aiken et al. 2014; Feo & Kitson 2016)

 Sygepleje er essentielt for patienters 

overlevelse, restitution efter behandling og 

i forhold til deres oplevelse at kunne leve 

med sygdom

 Når sygepleje udebliver, så risikerer pt bl.a. 

længere indlæggelsesforløb, utilstrækkelig 

ernæring, at blive obstiperet

 International forskning afspejler at 

patienterne oplever ringe eller ingen 

sygepleje





Anything but basic

På trods af et enigt engagement i 

patientcentreret/rettet initiativer 

forbliver der et mismatch mellem den 

politiske dagsorden og det patienterne 

oplever. (Kitson et al 2014)

“…care requires a competent 

assessment of what needs to be done, 

the knowledge of how to do it, and the 

sympathy to want to do it.”

(Moland 2006:56)



Fundamentals of Care bygger bro

Opgavecentrerede sygepleje

Personcentrerede sygepleje

Sygepleje er mere end blot at gøre noget med nogen. Det er samarbejde medieret 

gennem en relation. 

(Kitson 2016)



‘Fundamentals of Care’ - The Framework

‘The need for an integrated way of thinking about the fundamentals of care and the 

need for a systematic approach to the fundamentals of care that combines the physical, 

psychosocial and relational dimensions with context of the care environment’ 

(Kitson et al. 2014)



Fundamentals 
of Care

 Udviklet i forskningsnetværket 

International Learning Collaborative ILC

 Videreudvikling af/bygger på Virginia 

Hendersons Basic Principles of Nursing 

Care

 Sikre at patientens fysiske, psykiske og 

relationelle behov imødekommes med 

afsæt i fagligt velbegrundede 

refleksioner og handlinger

 Relationen er forudsætning for planlægning 

og udøvelse af situationsbestemt og 

personcentreret sygepleje



Fundamentals 
of Care i en 
dansk kontekst

Nationalt og internationalt samarbejde hviler 

på den fælles begrebsramme for FoC. Med 

afsæt i denne er det muligt at diskutere, 

forstå, undervise, udøve og forske i FoC. 

(Kitson 2016) 



Samarbejde i Region Nordjylland



Fysiske opgaver

Føle sig: Ren, Varm, Smertefri, Ernæret, 

Hydreret, Mobil, Udhvilet, Påklædt, Sikker

Psykosociale opgaver

Bevare ro 

Bevare håb

Magte situationen

Føle sig:

Respekteret

Involveret

Informeret

Værdig

Rolig

Relationelle 

opgaver

Være:

Empatisk

Indlevende

Respektfuld

Samvittighedsfuld

Personlig

Skal sikre:

Kontinuitet

Plan for sygepleje

Politisk 

kontekst:

Lovgivning

Økonomi

Kvalitet

Sikkerhed

Regulering

Akkreditering

Organisatorisk 

kontekst:

Ressourcer

Kultur

Lederskab

Evaluering

Feedback

Erik Elgaard Sørensen, Fag & Forskning 2017



Etablering af 
relationen

Tillid

 Hvordan kan sygeplejersken udvikle en 

tillidsfuld relation?

 Afgørende betydning for at patienterne føler sig 

trygge og støttede

 Udvikling af sygeplejerske-patient relationer 

sker ofte i korte og afbrudte møder

 Flere/mange sygeplejersker involveret i det 

enkelte patientforløb

 Tillid er en løbende proces – og en negativ 

oplevelse kan underminere den tillid patienten 

har til sygeplejersken

Hviler på sygeplejerskens 

 Faglige vidensniveau 

 Praktiske håndelag 

 Evne til at indgå i en dialog med 

patienten



Etablering af relationen

Fokus/Opmærksomhed

 Hvordan kan sygeplejerskerne fokusere på patienten og give ham/hende deres 

udelte opmærksomhed uden at lade sig distrahere

 Evnen til at engagere sig og fokusere på patienten som en person er afgørende for 

at kunne identificere patientens forventninger og behov



Etablering af 
relationen

Politisk og organisatorisk perspektiv

 Fremmer sygeplejerskers evne til klinisk 

beslutningstagen 

 Medvirker til at sikre kvalitet og sikkerhed i 

patientforløb 

Sygeplejerskeperspektiv

 Hjælper sygeplejersken med at behandle 

patienter som unikke - at skræddersy 

sygepleje til den enkeltes behov

Patientperspektiv

 Sygeplejersken skal kende mig for at vide 

hvad mine ønsker og behov er 

At kende patienten

 Hvad har sygeplejersken brug for at 

vide om patienten, og hvorfor han/hun 

er her?

 Sygeplejersken skal kunne balancere 

"behovet for at vide information” med 

patientens følelse af kontrol, privatliv 

og værdighed. 



At kende 
patienten

Laurel Radwin: 

 Knowing the patients experiences,                                            

behaviours, feelings and perceptions 

Christine Tanner: 

 Knowing the patient typical patterns                                                       

of responses and knowing the patient as a 

person



Radwins four care strategies

Empatisere

 Sygeplejerskens evne til at sætte sig i patientens situation

Passe sygepleje ind i et mønster

 Reflekterer sygepleje til patienter i lignende situationer

Se det større perspektiv

 Kombinerer viden om patientens liv udenfor hospitalet med viden om patienten på hospitalet

Balancere ønsker med eksisterende vilkår

 Balancerer patientens ønsker og præferencer med potentielle dilemmaer 



Etablering af 
relationen

Anticipation/Forudseenhed

■ Hvordan kan sygeplejersken bedst hjælpe 

patienten trygt og sikkert gennem 

undersøgelses- og behandlingsforløbet?

■ Planlægge og udøve en medmenneskelig, 

omsorgsfuld, systematisk og 

situationsbestemt klinisk sygepleje med 

udgangspunkt i den individuelle patients 

forventninger og behov 



Etablering af relationen

Evaluering/vurdering

 Hvordan ved sygeplejersken, om det fungerer? 

 Både patient og sygeplejerske skal løbende gennemgå deres fremskridt med 

etablering af relationen og give feedback. Sygeplejersken responderer på tegn og 

signaler fra patienten og planlægger sin sygepleje i forhold til dette



Tal, lyt, se og 
føl

Forståelse kommer fra

 55 % Kropssprog

 38 % Tonefald 

 7 %   Det talte ord      

(Mehrabian 1967)

Kommunikations redskaber

 Humor

 Metaforer

 Small talk

Brugen af sanserne

 lytte, se og føle



At lytte

 Vi lytter med ørerne

 Til ordenes indhold, tonefald, stemmeklang og pauser

 Vi lytter med øjnene

 Ser på kropsholdning, blikket, hvordan patienten er tilpas

 Vi lytter til atmosfæren

 Er den menneskelig og varm eller høflig og lukket

 Vi lytter til os selv

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

situationen



Integrering af sygepleje

Relationelle opgaver

Være:

 Empatisk

 Indlevende

 Respektfuld

 Personlig

 Samvittighedsfuld 

Skal sikre:

 Kontinuitet

 Plan for sygepleje



Integrering af sygepleje

Psykosociale opgaver

 Bevare ro 

 Bevare håb

 Magte situationen

Føle sig:

 Respekteret

 Involveret

 Informeret

 Værdig

 Rolig



Integrering af sygepleje

Fysiske opgaver

Føle sig: 

 Ren

 Varm

 Smertefri

 Ernæret 

 Hydreret

 Mobil

 Udhvilet

 Påklædt

 Sikker



Model for praktisk 
færdighedsudøvelse

(Bjørk & Kirkevold 2000)



Konteksten



Patienternes fundamentale behov – er det FoC?

Meeting the patients fundamental care needs Fundamentals of Care

Imødekommelse af patientens 

fundamentale behov som de træder 

frem i relationen og i konteksten

Imødekomme patienternes grundlæggende 

behov, MEN patienten skal ikke blot have 

tilstrækkelig væske



FoC – én relation i én kontekst 

Imødekommelse af patientens behov sker i og med relationen mellem patient og sygeplejerske: 

Hvad skal der være i glasset? Hvor meget?

Hvordan serveres det? Hvad associeres det med?

Hvor/hvordan sidder patienten? Hvad sker der bagefter? 



FoC - Forskning

FoC som forståelsesramme og “objekt” i forskningsarbejdet 

 En kortlægning af terminologien, dens udvikling over tid, og det overensstemmende 

og/eller divergerende i den anvendte terminologi

 En fælles forståelsesramme giver grobund for faglig dialog omkring patientcentreret 

sygepleje 

 Generere ny viden

 Gennem det internationale forskningsnetværk og -samarbejde udvikle og raffinere 

evidensgrundlaget for FoC



FoC i klinisk 
praksis

 Får større forståelse under trygge rammer

 At blive inspireret til, hvordan FoC kan bruges

 Idéer til implementering af rammen i klinisk praksis

 Idéer til hvorledes klinisk praksis kan bidrage til 

udvikling af rammen gennem udviklings- og 

forskningsprojekter

 Få et fælles diskussionsforum, sammenhørighed i 

ledergruppen

 Temadag med udvalgte temaer for videre arbejde

 Vidensdeling (kontinuitet)

 Relationen

 Pårørende 

 Sygeplejekonferencer

Workshop 

‘Fundamentals of Care’ i forbindelse 

med Journal Club for sygeplejefaglige 

ledere

Gennem Journal Clubs udviklede de 

sygeplejefaglige ledere deres evne til 

kritisk læsning og evne til at sætte sig 

ind i et specifikt område med henblik 

på forbedring af klinisk praksis



FoC i klinisk 
praksis

 Med udgangspunkt i FoC begrebsrammen 

enighed om, hvordan situationsbestemt 

opmærksomhed kommer til udtryk i det 

ambulante møde

Fund

 At blive taget med på rejsen

 At blive forstået eller misforstået

 At få mindsket eller påført lidelse

Workshop

Mammakirurgisk og Plastikkirurgisk 

Afdeling arbejder med projektet 

”Situationsbestemt opmærksomhed i 

det ambulante møde mellem patienten 

med brystkræft eller modermærkekræft 

og den sundhedsprofessionelle – en 

kvalitativ undersøgelse”. 



FoC i klinisk 
praksis

Implementering af begrebsrammen FoC:

Formålet har været at sætte fokus og ord på 

sygepleje på bl.a. lederseminar, 

personalemøder, og daglige refleksioner i 

personalegruppen og med de studerende i 

afsnittet.

Eksempler

 Refleksionsramme i forhold til samarbejdet 

med patienten – f.eks. med studerende

 Hvilke behov for sygepleje har patienten i 

forhold til TEMP?

 Hvad har betydning for kontinuitet og 

etablering af relation til patienten?

Workshop

‘Fokus på sygeplejen i hverdagen –

med Fundamentals of Care som 

refleksionsramme’

Hæmatologisk Sengeafsnit 7 vest 

har gennem det sidste år arbejdet 

med præsentation og 

implementering af begrebsrammen 

FoC. 



Eksempel fra hæmatologisk afsnit



Eksempel fra hæmatologisk afsnit



Eksempel fra hæmatologisk afsnit



Eksempel fra hæmatologisk afsnit



Eksempel fra hæmatologisk afsnit



FoC i klinisk 
praksis

Værdier i sygeplejen:

 Indsigt i FoC’s muligheder og betydninger 

for værdier i sygepleje

 Viden om tydeliggørelse og dokumentation 

af sygeplejens værdier i et specifikt klinisk 

afsnit

…Sygeplejersken er god ved patienten…

Workshop

‘Revidering og diskussion af 

værdigrundlag i Kardiologisk- og 

operationsafdeling med 

udgangspunkt i FoC’ 

I begge afdelinger gøres dette med 

udgangspunkt i tidligere beskrevne 

værdigrundlag samt FoC



Klinisk praktisk - hvordan har man gjort?

 Laminerede FoC begrebsrammer som skrivebordsunderlag

 Laminerede ophæng af FoC begrebsramme på engelsk og dansk ved arbejdspladser, døre 

mv.

 FoC anvendes i forhold til optimering af den sygeplejefaglige dokumentation

 Introduktion af begrebsrammen og centrale begreber via ”månedens ord”

 Anvendt som fælles refleksionsredskab i forhold til kliniske, uddannelsesmæssige og 

organisatoriske tiltag i dagligdagen

 FoC som ramme for intern uddannelse i afsnittet og ved introduktion af nye medarbejdere

 Anvendt som udgangspunkt ved MUS samtaler

 Anvendt til at beskrive en arbejdsdag, derigennem til at illustrere/synliggøre det usynlige



Debat
FoC Begrebsrammen

 Genindsætter sygepleje på dagsordenen

 Tilskynder til refleksion, debat og dialog 

omkring centrale elementer i 

personcenteret sygepleje

 Er dynamisk

 Kan rumme andre forståelser af sygepleje

 Kalder på 

dokumentation/forskningsbaseret viden


