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Formål med projektet 

 Sygepleje i ambulant regi for patienter med 
medfødt hjertefejl og patienter med hjertesvigt: 

•  at inddrage personens perspektiv på livet med 
kronisk hjertesygdom 

•  at individualiserer sygeplejen 
•  at personen oplever forståelse og støtte til at 

håndtere livet med sygdommen i samspil med 
pårørende og sociale netværk.  



Person-centered Care (PCC) 
– inspireret af Gøteborg (GPCC) 

Hvad er PCC? 
•  At se patienten som en person 
•  Person  – skift fra sygdom, symptom  

   – til oplevelse og betydning 
•  Alle er kapable og har livskraft 
•  Person – rummer interaktion med kontekst og andre 
Hvorfor arbejde med PCC? 
•  Patienterne er eksperter på deres eget liv, og de 

sundhedsprofessionelle indsatser må matche 
patientens erfaringer, forventninger og ressourcer 

 
Ekman,I (2011) Person-centered care – ready for prime time? European Journal of Cardiovascular Nursing. Dec. 10(4) 248-251 
Ekman I (red) (2014)Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik.Liber AB. Stockholm. 



Hvordan arbejde med PCC ? 
- 3 centrale elementer  

 
•  Partnerskabet indledes med afsæt i 

fortælling 
 
•  Partnerskab udvikles – aftaler og planer 
 
•  Sikring af partnerskab i dokumentation 



Anonyme data – Unik person 



Viden fra undersøgelser af 
sygeplejedokumentation 

•  Biomedicinske oplysninger og begreber 
•  Standardisering, tjeklister, fortrykt 
•  Problemløsende – sygeplejeproces 
•  Manglende patientperspektiv 
•  EPJ – let dataadgang – objektiverende 
 
Nøst, T H. ”VIPS må romme pasientens fortelling.” Sykepleien 9, 2010. 
Rydahl-Hansen, S. ”Lidelse-som beskrevet i uhelbredeligt kræftsyge patienters sygeplejediagnoser.” Vård i Norden 1, 2009. 
Patel, JJ. ”Writing the Wrong.” JAMA 18, 2015. 
Laitinen, H et al. ”Patient-focused nursing documentation expressed by nurses” Journal of Clinical Nursing. 19, 2010. 
 
 
 



Sikring af partnerskab  
- Dokumentation 

•  Centrale kvalitative data fra fortælling 
•  Personens vurdering af symptomer 

(dyspnøe, smerter, træthed) 
•  Faglig vurdering af tegn (ADL, 

depression, TOKS) 
•  Dialog, beslutning og fælles plan 
•  Validere dokumentationen med patient 
•  Udlevere dele af dokumentationen 



Eksempler 

•  Patientens stemme  
•  Sygeplejerskens perspektiv  
•  Fælles perspektiv 
 



Eksempel 
Patientens vurdering af egen situation (medfødt hjertesygdom) 

 Caroline har det godt i hverdagen, og tænker ikke så meget over det 
med hjertet. Læser til socialrådgiver og er glad for studiet. Går aktuelt til 
psykolog pga. angst, tilfælde som opstår, når Caroline er mellem mange 
mennesker. Har lidt svært ved at tro på sig selv. 

 
Viden og udvikling. Status. 

 Har været tilbageholdende med aktiviteter, fester og rejser med fly, da 
Caroline har været i tvivl, om det var ok. 

 
Information til patient og pårørende 

 Caroline skal på studietur til oktober og er informeret om at flyrejse er 
ok, det er vigtigt at drikke godt, bevæge sig og evt. bruge støttestrømper 
under flyveturen. Informeret om at fysisk aktivitet er ok. Almindelig 
ungdomsliv med alkohol og fester er også OK. Talt om GUCH-
foreningen og om det, at tale med andre hjerteunge 

 
Mål (Plan) 

 Ønsker hjertepas tilsendt inden studierejsen. Vil gerne have 
sygeplejesamtale ved næste kontrol og her se vores hjemmeside 



Eksempel 
Journalnotat (hjertesvigt) 

 Særdeles velbefindende. Siden sidst gennemført løb med en god tid 
(28,4 over 5 km) og er ganske tilfreds med det. Følte ikke han 
pressede sig selv over evne. 
Fortsat tendens til ortostatisk svimmelhed, dog i acceptabelt niveau. 
Den medicinske behandling diskuteres. Pt. er ikke interesseret i 
yderlig betablokade, da han fortsat gerne vil være fysisk aktiv og 
mærker en vis reduktion i maxpuls. Indvilliger i øgning af ACE, hvor 
vi stiler mod max dosis, så frem ortostatismen ikke bliver for 
generende. 
Der er set forhøjede kolesterol med totalkolesterol 6,1 og LDL 3,4. 
Ønsker umiddelbart ikke medicinsk behandling eller at lægge sin 
kost om. Vi aftaler, at jeg undersøger hvor stor gevinst, der kunne 
være i kostomlægning, og han overvejer medicinsk behandling. 
Kolesterol aftales kontrolleret om 2 måneder før stillingtagen til 
medicinsk behandling.  



Opsætning i EPJ Region Midt 



Patienternes forventning vedr. 
dokumentation i EPJ 

•  Professionelles redskab 
•  Tillid til professionelle 
•  Tilbageblik - centrale beslutninger 
•  Ikke behov for – eller lyst til at læse 
•  Noget der er vigtigt for mig, skal stå! 
•  Tilfredse med at afstemme indhold 
•  Magter ikke at deltage 
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