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Missed nursing care

Sygeplejerskemangel

Patientsikkerhed

Hvad skal sygeplejersker fokusere på?

Hvad skal sygeplejersker bruges til?

Sundhedsvæsenet i dag

Kortere forløb



Kortere forløb – Højere turnover

• Stiller krav til de rette kompetencer op rette tid og sted

• Patientsikkerhedsmæssig risiko

• Øget turnover => øget risiko for død

• Signifikant højere risiko i vagter med utilstrækkelig 
sygeplejerske-bemanding (eks. aften, nat og weekend)

• Manglende justering af bemandingen ift. udviklingen i turnover 
og kompleksitet

Needleman et al. 2011. Nurse staffing and In-patient Hospital Mortality. New England Journal og Medicine. 
364:1037-45

Unruh & Foster. 2006. Patient turn-over and nursing staff adequacy. Health Serv. Res. 41:599-612

Evans & Kim. 2006. Patient outcomes when hospitals expierience a surge in admissions. J Health Econ. 
25:365-88
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Besparelser, fokus på øget 

produktivitet og specialisering 

=> 

Øget fokus på standardisering og 

opgavecentreret sygepleje

=> 

Fragmentering af plejen, 

opgaveglidning og nedprioritering 

af personcentreret sygepleje
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Missed care internationalt



Mid Staffordshire scandal

• Patienter lå i sengen lange perioder uden at blive vasket eller

skiftet

• Patienter med behov for hjælp til at spise fik ikke denne hjælp

• Personalet behandlede patienter og deres familier med 

ligegyldighed og mangel på basal venlighed

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att

achment_data/file/279124/0947.pdf

https://www.health.org.uk/about-the-francis-

inquiry?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ZcUfr1-

svZresYb9RSfhTJlBdZaklYYBpprqNuraHJB7LTW_MZYahoCoNsQAvD_BwE

Tove Lindhardt 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279124/0947.pdf
https://www.health.org.uk/about-the-francis-inquiry?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ZcUfr1-svZresYb9RSfhTJlBdZaklYYBpprqNuraHJB7LTW_MZYahoCoNsQAvD_BwE
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Hos os selv

• Indlæggelsesvarighed 9.2 days

• Inhospital-mortalitet 10% 

• 40.7% blev genindlagt efter 1 måned

Plejeindsats

• Sporadiske planer for væsketerapi, ernæringsindsats, 

sparsomt og usystematisk gennemført

• PEP-behandling og mundpleje (tandbørstning) lavest

adherence fra 18.2% til 55.6%.

• Ingen patientinddragelse

N=30



Er det vigtigt?

Ældre kvinde indlagt med pneumoni

• Sat i relevant medicinsk behandling

• CRP og leucocytter falder, som de skal

• Patienten bliver klinisk set dårligere og dårligere

………..Logik for burhøns?



Herlev og Gentofte Hospital

Fundamentals of care

• En verdensomspændende bevægelse båret af en vision 

om:

• hvad sygepleje kan og hvad fokus skal være

• hvad dens specifikke bidrag er til sundhedsvæsenets 

ydelser 

• Fælles sprog for sygeplejen 

• ILC - http://intlearningcollab.org/

• Nationalt Netværk for FoC 

• 2 bøger på dansk og et nationalt forskningsprogram

Professor Alison Kitson, 

Adelaide, Australien

Fundamentals of Care

http://intlearningcollab.org/
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Behovene, relationsdannelsen og sygeplejen
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•Fra opgaver til integrering af personcentring og 

fundamental (instrumentel) sygepleje

• Tydeliggør kompleksiteten i ‘opgaverne’ og dermed, at de 

kræver viden og kompetencer

•Fokus på at generobre respekten for sygeplejen og 

dens værdi i det tværfaglige team og hos 

beslutningstagere i sundhedsvæsenet og samfundet  

https://www.youtube.com/watch?v=u807yEQAtN4

https://www.youtube.com/watch?v=u807yEQAtN4


FoC – ”anything but basic”

Begrebet ”fundamental” reflekterer disse 

aktiviteters betydning i forhold til at 

reducere/forebygge skade, optimere helbredelse 

og sikre en  positiv patientoplevelse.

Kitson et al

Fundamentals of Care
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• For samfundet?

• For sundhedsvæsenet?

• For teamet?

• For patienten/borgeren?

…we need to substantially rethink fundamental care and its 

contribution to patient outcomes and experiences, staff well-

being, safety and quality, and the economic viability of 

healthcare systems

Feo & Kitson, 2013



Faktorer af betydning for patientsikkerheden

• Sygeplejerskens uddannelsesniveau

• Patient-sygeplejerske ratio (normeringer)

• Staffmix (andelen af sygeplejersker i plejegruppen)

Tove Lindhardt 14



Sygepleje ydet af sygeplejersker medfører:

• kortere liggetider

• signifikant færre UVI

• signifikant færre øvre GI blødninger

• færre tilfælde af pneumoni og hjertestop

• bedre mulighed for at overleve disse kompl.           

samt DVT og sepsis 

Needleman J. N Engl J Med 2002; 346(22):1715-27)

Gamle nyheder
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•For hver ekstra patient en sygeplejerske får, øges

risikoen for død hos patienterne med 7%

•Når andelen af sygeplejersker med højere

uddannelsesniveau øges, falder denne risiko

Aiken et al i Lancet 2014; 383: 1824–30
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Hver gang andelen af sygeplejersker øges med 

10 % mindskes risikoen for*:

• Mortalitet, 

• Dårlig patienttilfredshed

• Rapporter om dårlig kvalitet og patientsikkerhed

Hver gang andelen af sygeplejersker reduceres med 

11 %, øges patienternes mortalitet

Aiken et al. 2016. BMJ Quality & Safety Online First, published on 15 November 2016 as 10.1136/bmjqs-

2016-005567 

13.000 sygepl. og 19.000 patienter - 275.000 indlæggelser 

* Efter justering for patient- og

hospitalsfaktorer



“Substituting one nurse assistant for a 

professional nurse for every 25 patients is 

associated with a 

21% increase in the odds of dying” 

https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567.full.pdf

https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567.full.pdf
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https://dssnet.dk/artikler/hospitaler/flere-sygeplejersker-vil-oege-

patientsikkerhed-og-behandlingskvalitet/

https://dssnet.dk/artikler/hospitaler/flere-sygeplejersker-vil-oege-patientsikkerhed-og-behandlingskvalitet/


Missed care – Hvorfor sker det?
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Hvorfor sker det?

Ingrid PoulsenFundamentals of Care

1. Den biomedicinske tilgang dominerer over en mere 

person-centreret bio-psykosocial tilgang

2. Sundhedsvæsenet værdsætter ikke udøvelse af 

fundamental sygepleje

3. Sygeplejersker værdsætter ikke (eller kan ikke) 

værdsætte fundamental sygepleje

4. Sygeplejersker kan ikke argumentere for sygeplejen
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I en travl og presset 

hverdag er det essentielt at 

kunne prioritere sin tid og 

indsats

Det kræver, at man ved, 

hvad man er sat i verden for 

= fagidentitet
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Sygeplejersker, SSA’er og
sygehjælpere manglede

forståelse for deres kollegers
rolle i det sygeplejefaglige team 

og havde problemer med at 
beskrive deres egen rolle

Konsekvenser?

Elizabeth Kusi-Appiah et al. 2018. Nursing care providers’ perceptions on their role contributions in 

patient care: An integrative review. Journal of Clinical Nursing



Barriererne – et etnografisk studie

• Individniveau

• Teamniveau

• Organisatorisk niveau

Feltobservationer i 

10 dagvagter

i 3 sengeafsnit



På bunden af

hierarkiet

Tabet af fagidentitet Lederens magt

Den Medicinske

Model 

At fylde ‘left-over’ 

tidshuller

Mediatoren af

kulturen og hierarkiet

Tidstyve Viden uden handling At stjæle tiden

tilbage

Mangel på en

professionel

fagterminologi

“Stjålet tid” -

At levere sygepleje på bunden af et hierarki

25. februar, 2020

Generobre respekten og stjæle tiden tilbage



Herlev og Gentofte Hospital

Tak for opmærksomheden


