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Metode 

• Kvalitativt design

• Oktober-november 2020

• 3 fokusgruppeinterviews

• 18 sygeplejersker



Metode      Analyse inspireret af 

Paul Ricoeurs fortolkningsteori



Resultater – 5 temaer

1. I begyndelsen var sygeplejerskerne skeptiske og udenfor 
deres comfort zone

2. Implementering krævede støtte fra ledelsen og opbakning 
fra kollegaer

3. Øget tid med patienterne førte til bedre relationer, men 
sygeplejerskerne manglede tid til refleksion

4. Øget patient involvering kunne ligeledes give udfordringer 

5. Dokumentation blev en mere integreret del af 
ortopædkirurgisk sygepleje



1. I begyndelsen var sygeplejerskerne 
skeptiske og udenfor deres komfort zone

Jeg var bange for, at patienten 
anså mig som uprofessionel, 
fordi jeg ikke var fagligt skarp 
fra første sekund. Hvis hun så 

stillede mig et spørgsmål: ” Må 
jeg komme ud af sengen og 

tisse?” Øh nej, for jeg ved ikke,  
hvad du kan endnu” (S13)

Vi stod meget på bagben 
omkring det. Vi var alle 
meget skeptiske (S4). Vi 
blev presset ud af vores 

komfort zone (S5)

Man fandt ud af, at 
man er lige så godt 
forberedt …og man 

kan faktisk svare 
meget bedre (S5)



Hvordan har du det med at gå ind til en patient, 
som du skal yde sygepleje til 

– hvis du kun kender de data, der fremgår af Cetrea?

2-3 personer – 3 min



2. Implementering krævede støtte fra 
ledelsen og opbakning fra kollegaer

Vi (kollegaerne) har været 
gode til at snakke om det, 

man synes var svært, 
men også at dele vores 

erfaringer (S5)

Hun (lederen) har været god til at være 
der og gå i dialog med hver enkelt og 

sige: ”Hvad er dit problem?”  (S5)



3. Øget tid med patienterne førte til bedre 
relationer, men sygeplejerskerne manglede 
tid til refleksion

Førhen kunne de (pt) være et stue nr. eller 
en sengeplads. Nu bliver hun til en patient, 
en person, én jeg skal forholde mig til … fra 
det øjeblik jeg går ind på stuen. Det højner 
sygeplejen, det bliver en mere personlig og 

individuel sygepleje (S12)

Vi føler os alene, 
fordi vi mangler 
sparing … hvad 
er bedst for at 
kunne yde den 

bedste 
sygepleje? (S2)

Vi får nogle 
informationer, 

som vi måske ikke 
havde fået, hvis vi 
ikke havde været 

der  (S9)Den tid  vi før brugte ude på kontoret, den bruger vi jo 
ude ved patienterne nu  (S4). Det er lettere at danne en 
relation, når man sidder der inde (patientstuen) (S2)

Man sidder jo ikke 
med hovedet i 
computeren hele 
tiden. Man har jo 
en dialog - og så 
skriver man (S3)



Hvad betyder relationen for patientinddragelsen?

2-3 personer – 3 min



Fundamental of Care
Relationen er essentiel i 
planlægning og udøvelse 
af situationsbestemt og 
personcentreret 
sygepleje

https://ilccare.org/the-framework/

https://ilccare.org/the-framework/


4. Øget patient involvering kunne ligeledes 
give udfordringer 

Det fungerer super fint og jeg tænker, at de 
må føle sig inddraget også i og med at man 
sidder og snakker og skriver samtidigt (S3)

Hvis de (pt) er urealistiske i 
deres egen kunnen og formåen. 
Der kan patienterne måske godt 

have en følelse af, at vi ikke 
tager dem seriøse, at vi ikke vil 

dem deres bedste (S12)

Man inddrager patienten på en anden 
måde end når man sad ude på kontoret. 

Men man kan faktisk spørge patienten. Er 
du enig i at du skal have hjælpe til det her? 
Før var det bare noget jeg selv vurderede, 

som jeg egentlig synes er forkert (S5)

Vi har brug for patientens 
medvirken til at lave 

plejeforløbsplanen. Så har 
jeg informationen lige ved 

siden af mig. Det letter 
utroligt meget (S7)



5. Dokumentation blev en mere integreret 
del af ortopædkirurgisk sygepleje

Hvis min næste patient ringer, så er jeg ikke 
sikker på, at jeg får skrevet med det samme, for 

så vil jeg også gerne se, hvad patienten vil. 
Fordi, der kan være en smerteproblematik, der 
venter, som er i gang med at skyde i vejret. Der 
synes jeg altså ikke, det altid er let at få tidstro 

dokumentation, hvis mine andre patienter 
ringer (S1)

Jeg vil mene, at den 
(dokumentationen) er blevet 

mere grundig, fordi lige 
netop vi tænker mere over 

tingene og vi kommer 
igennem punkterne (de 

sygeplejerfaglige 
fokusområder), det bliver 

mere og bedre og der bliver 
ikke overset så mange ting 

(S8)



Konklusion

• Tidstro dokumentation medførte

• Øget patientinddragelse

• Forbedret sygeplejedokumentation

• Mere tid med patienterne og bedre relationer med 
patienterne

• Mindre tid til refleksion med kollegaerne

• Ændrede arbejdsgangene – og der var der behov for 
uddannelse og mulighed for refleksion med kollegaerne 
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