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At beskrive DASYS’ syn på sygeplejefaglighed, så sygeplejersker, der afgiver høringssvar eller
på anden måde repræsenterer DASYS, har et fælles udgangspunkt til at beskrive og italesætte
patienters behov for sygepleje. Beskrivelsen danner ligeledes udgangspunkt for bestyrelsens og
rådenes arbejde.
DASYS’ værdier
Det faglige fokus er udgangspunkt for vores fællesskab og dialog med omverdenen. Medlemmer
af DASYS er forskellige og arbejder forskelligt med samme mål for øje. Målet defineres ud fra
fagligheden. DASYS skuer fremad, så faglig begrundet udvikling og indflydelse sikres.
Baggrund
DASYS er en anerkendt part i høring af nationale kliniske retningslinjer, bekendtgørelser, lovtekster, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. DASYS er bl.a. repræsenteret
i udarbejdelse af pakkeforløb, udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, deltagelse i
arbejdet med nationale kliniske kvalitetsdatabaser, revidering af sygeplejefaglige uddannelser
samt i specialeplanlægningen. Disse aktiviteter giver behov for, at sygeplejersker, der udarbejder
høringssvar og repræsenterer DASYS, kan sætte sygepleje på den sundhedspolitiske dagsorden.
Der er traditionelt mange forskellige opfattelser af sygepleje både internt i faget og i samfundet
omkring. Forskelligheden er begrundet i en nærmest historisk uenighed inden for sygepleje, en
uenighed som igen er begrundet i forskellige opfattelser af virkeligheden og hvordan vi kommer
til erkendelse. Tidligt i processen valgte vi at referere til den amerikanske sygeplejeteoretiker
Hesook Suzie Kim (1). Kims tilgang til sygepleje rummer bredden indenfor faget og giver således
plads til forskellige opfattelser af sygepleje. Kim ser sygeplejepraksis som den centrale kerne i
sygepleje og sygeplejeviden som fundamentet for sygeplejepraksis. Der refereres således ikke til
særlige former for sygepleje så som rehabiliterende, forebyggende, specialiseret, instrumentel
eller andre former for kategoriseringer.
Sygepleje er en vidensbaseret praksis, hvor viden skal forstås bredt som forskningsbaseret viden,
såvel som andre former for viden fx erfaringsbaseret viden og et fagligt skøn. Sygepleje er så vidt
muligt forankret teoretisk, hvor teoretisk skal forstås bredt som et pluralistisk vidensgrundlag (1).
Kim beskriver sygeplejepraksis som bestående af tre komponenter: Den viden praksis er baseret
på, den sygeplejetradition praksis er påvirket af og den uddannelse sygeplejersker har. Sygeplejepraksis er den måde, hvorpå sygeplejersker varetager deres professionelle, samfundsmæssige
opgave og rolle i sundhedsvæsenet.
I følge Kim skal sygeplejersken have viden indenfor følgende fire områder:
Patientområdet, patient-sygeplejerske området, praksisområdet og omgivelsesområdet. Indenfor
disse fire områder er der behov for fire forskellige vidensformer: Generaliseret viden, situeret-deskriptiv viden, kritisk-hermeneutisk viden og etisk-æstetisk viden. I dokumentet beskrives elementer
af den generaliserede viden indenfor de fire områder vel vidende at sygeplejepraksis kræver alle
fire vidensformer (1).
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Sygeplejefaglige områder
Med inspiration i Kims fire områder beskrives fagligheden indenfor hvert af de fire områder.
Nogle nøglebegreber er udfoldet indenfor hvert område. Disse nøglebegreber er fremhævet i
teksten.

Sygeplejefaglighed i forhold til patienten
Når sundhedsydelser har som mål, at hjælpe patienter og pårørende til at magte deres liv med
de forandringer, sygdom afstedkommer, kræver det en værdimæssig stillingtagen til, hvordan
man ser på den syge og hvordan man forstår sygdommens indgriben i den syges liv.
Personcentrering lægger vægt på vigtigheden af at kende personen i patienten – som et menneske med en livshistorie, følelser, livsfænomener, ressourcer og behov (2) og et menneske, der
indgår i relationer med pårørende og andre former for netværk. Mennesker reagerer forskelligt
på sundhed og sygdom; sygeplejersker fokuserer på omsorgsprocesser relateret til sygdom og
sundhed, og sygeplejersker fokuserer på individer og deres pårørende gennem deres reaktioner
på sygdom og sundhed, ikke på sygdommen (3).
Sygepleje skal tage udgangspunkt i patientens individuelle behov for sygepleje, i såvel planlægning, udførelse som evaluering af sygepleje. (4). Det vil sige at hvis der arbejdes ud fra en klinisk
retningslinje, skal den understøtte den individuelle patients behov set fra patientens perspektiv og
patientens erfaringer med sygdom. En retningslinje dækker ikke enhver situation, hvorfor kontekst
og situationen skal tages i betragtning, inden beslutninger om behandling og pleje iværksættes.
Det drejer sig fx om patientens erfaringer med sygdom, sociale omstændigheder, vaner, værdier,
ressourcer og præferencer. Der foretages litteratursøgning og inddrages litteratur og andre former
for viden om patienters perspektiv på og erfaringer med en given tilstand eller sygdom for at
sikre forståelse for den enkelte patient.
Relationsbaseret omsorg betyder, at patientens nære relationer og sociale netværk indgår som
betydningsfulde ”medspillere” i patientens sygdomsproces. Begrebet henviser også til interaktionen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten samt dennes pårørende. Det er patienter
og pårørende, som er de bedste til at vurdere om sundhedsydelsen har været til nytte og gavn
for den enkeltes videre liv, med eller uden helbredelse (5). De pårørende er en del af patientens
kontekst, men har også egne behov, oplevelser og erfaringer.
Kroppen er både den fysiske og den erfarede, levede krop. Den fysiske krop bliver fx påvirket,
når den får kemobehandling. Denne påvirkning har forskellig betydning for forskellige mennesker
afhængig af erfaringer og erindringer. En behandlings muligheder for at sikre overlevelse skal ses
i sammenhæng med de følgevirkninger, en given behandling har. Evidensen for en given intervention er ofte afdækket, men sjældent følgevirkningerne af en given intervention. Sygeplejersker
skal medvirke til at patienter støttes i informerede valg af behandling og dens konsekvenser for
deres fysiske og levede krop (6).
Sygepleje skal bidrage til at bevare samt genfinde patientens livskvalitet og velvære. Det er
derfor vigtigt, at medtænke patientens samlede livskvalitet efter og ikke mindst med sygdom. Den
enkeltes hverdag skal genetableres og i den sammenhæng skal der fokuseres på patientens almene helbred, livssituation, netværk og symptomkontrol. Udgangspunktet er patientens ressourcer,
behov og livssituation og elementer i sygeplejen er fx information, undervisning, psykosocial støtte, og støtte i forhold til eksistentielle problemstillinger. Mange sygdomsforløb kræver opfølgende
samtaler om sygdommen og behandlingens betydning for det daglige liv både fysisk, psykisk,
socialt og eksistentielt. Disse samtaler kan med fordel varetages af sygeplejersker.
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Sygeplejefaglighed i forhold til relationen mellem
patienten og sygeplejersken
Begrebet patientinvolvering repræsenterer mange forskellige tilgange til patienter. Patientinvolvering kræver personcentrering. Personcentrering betyder, at sygepleje tager udgangspunkt i
det enkelte menneske. Det forudsætter, at patienten deler sin viden, behov og ønsker med sygeplejersken. Sygeplejerskens evner til at etablere en relation og skabe tillid er derfor væsentlig.
Faglighed er en forudsætning for at kunne indgå i relationer med patienter. Relation til og med
patienten er en basal værdi i sygepleje. Sygepleje er ikke kun en interventionsorienteret praksis,
men som udøver af sygeplejen er man optaget af og engageret i menneskelige relationer og
personcentrering (3).
Wilcox’s (7) niveauer for involvering kan hjælpe til at forholde sig kritisk til det niveau for patientinvolvering der italesættes. Første niveau er information. Andet niveau er rådgivning. Tredje
niveau er fælles beslutningstagning. Fjerde niveau er at patient og sundhedsprofessionel handler
sammen og på femte niveau støttes patienten af de sundhedsprofessionelle i at handle selvstændigt og dermed overtage den primære del af opgaveløsningen. Der ligger ingen værdisætning
i de forskellige niveauer, men det er vigtigt at patientinvolvering tilpasses kontekst og situation.
Patientinvolvering, som ikke er i overensstemmelse med patientens viden og færdigheder og uden
de professionelles støtte kan være af betydning for patientsikkerheden.
Standardisering fylder meget i sundhedsvæsenet. Der udvikles en lang række nationale kliniske
retningslinjer, som samler viden frembragt gennem biomedicinske metoder og derfor retter sig
mod den ”generaliserede” patient. Det er en standardisering, som skal ses i sammenhæng med
patientens egen opfattelse, forståelse og viden. Sygdom er et forløb i et menneskes liv, som
omfatter en række fysiske forhold, men også psykiske, sociale og relationelle forhold påvirkes.
Derfor vil den enkeltes oplevelse altid være anderledes end den generaliserede viden, hvorfor det
er nødvendigt at inddrage dette perspektiv i den konkrete beslutning. Sygeplejefaglighed drejer
sig om at balancere standardisering versus individualisering. Det er vigtigt at inddrage patientens
præferencer og værdier. Det er derfor vigtigt, at det fremgår af retningslinjen, at patienterne skal
inddrages i den pågældende problematik og afhjælpning af denne. Det er ligeledes afgørende,
at det fremgår, at der altid er tale om, at en given retningslinje skal individualiseres i forhold til
den enkelte patient. Det er generelt vigtigt, at både de der udarbejder retningslinjen og de der
anvender den forholder sig kritisk til målgruppen: Kan evidensen bære, at den bredes ud til en
hel målgruppe, er det rimeligt og gennemførligt?
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Sygeplejefaglighed i forhold til sygeplejepraksis
Sygepleje er relateret til, hvad det er patienten har brug for på det pågældende tidspunkt fx
rehabilitering, forebyggelse, palliation. Derfor skelnes der i denne sammenhæng ikke mellem de
nævnte begreber.
Alle sundhedsydelser er og skal være evidensbaserede (8). Det er derfor nødvendigt, at sygeplejersker kan skabe, udvikle og anvende evidensen. Det anbefales at overveje hvilke kompetencer
og viden, en sygeplejerske skal have, for at en given sundhedsydelse er evidensbaseret. Det
er derfor vigtigt, at medtænke det nødvendige uddannelsesniveau for sygeplejersker, der skal
implementere fx en klinisk retningslinje eller en sundhedsydelse i en specialeplan. Før implementering af en retningslinje, bør der foretages en før-måling med henblik på at vurdere, om evidensen
er relevant for patientgruppen. Dette bør fremgå af retningslinjen. Såfremt det kun er muligt at
finde begrænset forskning og viden på området bør det anbefales at der etableres forskning med
henblik på at opnå viden.
Sygeplejersker skal have det fornødne uddannelsesmæssige niveau. I flere tilfælde er der behov
for specialuddannede sygeplejersker og ofte sygeplejersker på minimum kandidat- eller masterniveau. For at kunne udarbejde evidens kræver det sygeplejersker med forskningskompetence, dvs.
sygeplejersker på ph.d.-niveau (9). Særligt uddannede sygeplejersker kan formentlig yde en mere
kompetent psykosocial støtte end øvrige sundhedsprofessionelle (10). Evidensbaseret sygepleje
består af forskningsbaseret viden, klinikerens erfaring og patientens perspektiv (6). Evidens og
forskning står således ikke alene. Når ny viden, fx en national klinisk retningslinje, skal implementeres, kræves udover formelle kvalifikationer anvendelse af et fagligt skøn, som baserer sig på
den enkelte sygeplejerskes samlede viden og erfaring.
Mange patienter opfatter deres forløb som mange overgange og ikke en sammenhængende
rejse. De oplever deres forløb, som en række ufrivillige ophold, hvor patienten har sit fokus på at
komme tilbage til det normale liv hurtigst muligt (11). Mangelfuld kommunikation og information
generelt er en kilde til utryghed og handlingslammelse hos patienten, som gerne vil bidrage i
langt højere grad med egne ressourcer (11).
Overgange og sammenhænge er således en systemisk problematik. Såfremt en given retningslinje
indebærer, at patienten bevæger sig på tværs af systemer og sektorer, skal denne problematik
medtænkes og fremgå af retningslinjen. Ud fra en sundhedspolitisk tilgang vil sygeplejerskens
opgave være i samarbejde med patienten at koordinere patientens forløb, så patienten og de
pårørende oplever sammenhæng, sikkerhed, koordination og kommunikation.
Sundhedsteknologi er anvendelse af apparater, medicin, vacciner, procedurer og systemer med
den tilknyttede viden og kompetence – med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre
livskvalitet (12). Når en sundhedsteknologi indføres skal den bidrage til at løse et sundhedsproblem; ikke skabe nye og andre sundhedsproblemer, og den skal forbedre patientens livskvalitet;
ikke fastholde eller reducere livskvaliteten.
Sundhedsteknologi betyder ofte selvteknologi (13). Det vil sige, at patienten skal klare sig selv.
Det er væsentlig at klargøre, hvilke behov for støtte og sygepleje patienten har, når der indføres
en sundhedsteknologi og især når det sker som en selvteknologi. Der bør klarlægges hvordan
sundhedsteknologien påvirker relationen mellem patienten og de sundhedsprofessionelle og patientens muligheder for at få den pleje og behandling, som patienten har behov for.
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Sygeplejefaglighed i forhold til omgivelserne
Begreber anvendes på mange måder og med mange betydninger i sundhedsvæsenet og i samfundet fx empowerment og egenomsorg. Det er vigtigt, at begreber anvendes med omtanke og at
begreber til enhver tid defineres.
Hospitalet stiller store implicitte krav til ”den ideelle” patient (14). Det er krav om tilgængelighed, effektivitet og at de skal undgå at optræde unødigt forsinkende. Patienten forventes at tage
ansvar for egen sundhed, de forventes at handle hen mod selv at blive raske og selvhjulpne. Der
er forventning til patientens troværdighed og at man kan stole på dem.
Hvis vi som sundhedsprofessionelle forventer noget bestemt af patienterne, skal dette ekspliciteres
tydeligt også de indirekte rolleforventninger.
Der er en stigende ulighed i sundhed (15). Hvis de beslutninger, de sundhedsprofessionelle er
med til at tage, hviler på antagelser om, at den enkelte har ansvaret for sin sundhed, overser
man det ansvar samfundet har for at sørge for levevilkår, der understøtter sundhed og forebygger sygdom. Den nationale sundhedsprofil, viser med al tydelighed at der er ulighed i sundhed
både med henhold til arv og miljø (16). Derfor er viden om hvordan man udligner forskelle og
kompenserer for forskelle i de konkrete situationer nødvendig. Vores opgave er at udligne denne
ulighed og ikke medvirke til at øge den. I følge Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet skal
”en klinisk retningslinje kunne anvendes af både fagpersoner og patienter, når der skal træffes
beslutning om passende og korrekt ydelser i specifikke kliniske situationer” (17). Det stiller krav
til indholdet i retningslinjer og til fagpersonernes viden og formidling. Det stiller også krav til
patienten og dennes netværk om at kunne og ville tage stilling og at kunne forstå konsekvenser af
valg og fravalg. Derfor bør fordele og ulemper ved en given behandling fremgå tydeligt. Informationsteknologien har skabt store muligheder for at patienten har adgang til den nyeste viden om
behandling mv., men ikke alle patienter kan eller vil benytte sig af denne
mulighed.
Samfundet stiller krav om monitorering af sundhedsydelser. Det påvirker sygeplejen med krav om
fx at definere sygeplejeindikatorer. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på,
hvad der kan give mening at måle og ikke måle, hvordan måling foretages, og om det kræver
ekstra ressourcer.

6

Referencer
Der er valgt få kilder som referencer, men de kan anvendes til at identificere søgeord, til yderligere søgning, samt citationssøgning, og dermed mulighed for yderligere emnerelateret og specialerelateret søgning.
(1) 	Kim H. Knowledge synthesis and use in practice - debunking ”evidence-based”. Klinisk sygepleje 2006; 20 (2): 22-34.
(2) Ekman I. Personcentrering inom hälso- og sjukwård. Stockholm: Liber; 2014.
(3) 	Kitson A. Recognising relationships: Reflections on evidence-based practice. Nursing Inquiry
2002; 9 (3): 179-186.
(4) 	Ehrenfors M, Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. Nya VIPS-boken. Stockholm: Studentenlitteratur; 2013.
(5) 	Delmar C. Professionel omsorg for patient og pårørende - hvor svært kan det være? Klinisk
Sygepleje 2013; 27 [Tiltrædelsesforelæsning].
(6) 	Rycroft-Malone J. What counts as evidence in evidence-based practice? Nursing and Health
Care Management and Policy 2004: 81-90.
(7) Wilcox D. The guide to effective participation I: Joseph Rowntree Foundation 1994.
(8) 	Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Væk med bøvlet: 29 initiativer skal fjerne bureaukrati på
indenrigs- og sundhedsområdet. 2011; Available at: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/
Ministeren/2011/Marts/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Afbureaukratisering/29-forslag.ashx. Accessed 08/31, 2015.
(9) 	Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality
in nine European countries: A retrospective observational study. Lancet 2014; 383 (9931):
1824-1830.
(10) 	Emdal L, Vinge, S. & Thorsen, MK. Patientrettet forebyggelse. Et oversigtsnotat over modeller og effekter af indsatser til patienter med KOL, type-2-diabetes og hjertekarsygdomme i
sygehusregi. Dansk Sundhedsinstitut 2012.
(11) 	Mollerup M, Martin, HM. & Bech, M. Effektiv brugerinddragelse - foreløbige erfaringer fra
projekt PaRIS. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2010; 4: 8-11.
(12) 	WHO. Technology, Health. Available at: http://who.int/topics/technology_medical/en/.
Accessed 08/31, 2015.
(13) 	Møller J. Selvteknologier i sundhedspraksis. I: Huniche, L. & Olesen, F. I: Teknologi i sundhedspraksis.. København: Munksgaard; 2015.
(14) Holen M. Den passende aktive patient. Klinisk Sygepleje 2013; 27: 11-19.
(15) 	Højrup, T. & Jensen, UJ. Moderne fællesgoder eller postmoderne kynisme. Mellem velfærdsstat og konkurrencestat i teori og praksis. I: Thorgaard K, Nissen, M. & Jensen, UJ., red.
Viden, virkning og virke - forslag til forståelser i sundhedspraksis. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag; 2010.
(16) 	Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2013. København:
Sundhedsstyrelsen; 2014.
(17) 	Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner; Available at: http://www.dsks.dk/dk/. Accessed 08/31, 2015.

7

DASYS.DK

www.dasys.dk
dasys@dasys.dk
2015
8

