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 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 



Samarbejde i Region Nordjylland 



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 

→ Øget kompleksitet i forhold til at yde sygepleje til patienterne 

 



Hvad ved vi? 
 

Sygepleje under pres 
 

 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 





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  

 



“…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) 

Opgavecentrerede sygepleje 

Personcentrerede sygepleje 



Mål med sygepleje 

■ At hjælpe patienten trygt og sikkert gennem et undersøgelses- og 

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, så sygepleje skal 

tilpasses de kliniske omgivelser, hvori faget udføres  



Sygepleje, når tiden er kort 

I nutidens sundhedsvæsen har sygeplejersken ofte 

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 en forestående undersøgelse 

eller behandling  

Kort sagt begrænset tid til at skræddersy sygepleje til 

den individuelle patient 

 



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 vi 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 

 

 



Etablering af relationen 

Fokus/Opmærksomhed 

 Sygeplejersken skal kunne fokuserer på patienten og giver 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 jeg brug for at vide om dig, 

og hvorfor du 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 jeg bedst hjælpe dig 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 vi, 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 

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 

 



Integrering af sygepleje 
Relationelle behov 

 At patienten føler sig som en del af 

holdet, involveret, respekteret og 

støttet 

 At patienten føler, at sygeplejersken 

forstår og empatisere med ham 

Psyko-sociale behov 

 At patienten føler sig rolig og tryg, 

respekteret, involveret, værdig, 

forstået og informeret 

 

Fysiske behov 

 At patienten er sikker, varm, ren, 

ernæret, påklædt, komfortabel og 

smertefri, udhvilet, mobil og hydreret 

 



Model for praktisk  
færdighedsudøvelse 

(Bjørk & Kirkevold 2000) 



Konteksten 

Den konceptuelle ramme for FoC identificerer fire systemniveauer 

 Ressourcer - fysiske ressourcer såsom udstyr og infrastruktur samt menneskelige 

ressourcer, herunder kompetencer og bemanding 

 Kultur - værdier, normer og mål 

 Ledelse - ledelsesstil  

 Evaluering og feedback - nødvendige processer på individuel, team- og 

organisationsniveau, der giver feed back på en støttende og konstruktiv måde 

 



(Convoy et al. 2016) 



Debat Begrebsrammen 

 Genindsætter sygepleje på 

dagsordenen 

 Tilskynder til refleksion, debat og 

dialog omkring centrale elementer i 

person-centeret sygepleje 

 Er dynamisk 

 Kan rumme andre forståelser af 

sygepleje 

 Kalder på 

dokumentation/forskningsbaseret 

viden 

 


