
Rigshospitalet 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Marianne Nybro Grum 
Cand.cur., Klinisk sygeplejespecialist 
Marianne.nybro.grum@regionh.dk 

Hjertecentret 

DASYS dokumentationskonference Aarhus 2017 

Patientperspektiv og klinisk 
beslutningstagning 

 - bidrager det til indblik, mening 
og sammenhæng? 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

 
Dette oplæg 
 

• Patientperspektiv og klinisk beslutningstagen 

• Introduktion til en model, der kan fremme klinisk 

beslutningstagen 

• Anvendelse af modellen og udarbejdelse af plejeplaner 

• At få det til at ske i klinisk praksis   

• Bidrager det til indblik, mening og sammenhæng? 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Patientperspektiv 
 
 

Patientens perspektiv kan forstås som den viden, de 

forestillinger eller værdier, patienten har - og er derfor 

individuel og foranderlig    

                               (Wackerhausen 2002) 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Patientinddragelse  
 

Intet om patienten uden patienten 
 

• Inddragelse er integreret i al kontakt med patienter og pårørende i 

det omfang patienten og de pårørende ønsker og magter det 

• Behandlingsforløb tilrettelægges sammen med den enkelte patient, 

og vi tilstræber ligeværdighed mellem de sundhedsfagliges 

faglighed og patientens ønsker og behov 

• Patienter ses som et helt menneske med hverdagsliv og pårørende 

• Patientens perspektiv er udgangspunkt for både behandlingsvalg 

og de rammer, behandlingen foregår i 

Rigshospitalet 2016 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Klinisk beslutningstagen 
 
 • Klinisk beslutningstagen anvendt i sygepleje: 

De beslutninger, der træffes på baggrund af identificerede 

patientaktuelle og potentielle plejeproblemer/ressourcer.    

Det betyder, at der er tale om ordination af fremadrettet 

sygepleje    (Færch & Bernild 2011) 

 

• Den uddannede sygeplejerske skal selvstændigt kunne 

varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i 

samspil med patient, borger og pårørende om sygepleje   

  (Studieordning Professionsbachelor i sygepleje 2016) 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet  

 

 

 

Klinisk beslutningstagen 
Tendenser fra forskning, kvalitetsudvikling og interne journalaudits 

 

• Mangel på kliniske beslutninger -  mange konstateringer  

• De kliniske beslutninger træffes med manglende 

inddragelse af  patientens perspektiv 

• De kliniske beslutninger er ikke i tilstrækkelig grad 

individuelle og fremadrettede 

• Der forekommer manglende integration af 

forskningsbaseret viden, når sygeplejersker begrunder 

deres kliniske beslutninger 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Pædagogisk Refleksions Model (PRM) 
- kan fremme klinisk beslutningstagen 
 

 

• En model der fører sygeplejersker gennem områder, 

der alle er væsentlige i forhold til den kliniske 

beslutningsproces 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet   Pædagogisk refleksionsmodel 

Færch & Bernild. Kvalificering af den kliniske beslutning. Sygeplejersken 11/2011 

Færch & Bernild. Pædagogisk refleksionsmodel gavner patienten. Sygeplejersken 7/2015 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 
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• Konkret niveau overfor Generelt niveau 
• Forståelse overfor forklaring  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Forekomst, risiko og interventioner  & kliniske metoder   

• Viden om sygdom refererer til kvantitativ/ empirisk forskning og teorier der 
forklarer kausale forhold mellem årsag og virkning af et givent fænomen og på 
baggrund af dette foretager forudsigelser, der er kendetegnet ved at være 
objektive og kontekstfri 

• Kliniske metoder omhandler redskaber, der understøtter klinisk intervention 
gennem systematisering af patientens symptomer  

Færch & Bernild 2011 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 
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• Kliniske observationer/undersøgelser refererer til konkrete 
observationer og undersøgelser af den enkelte patients 
helbredstilstand og symptomer, som kan understøtte den kliniske 
beslutning.  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 
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• Patientperspektiv refererer til den viden, de forestillinger  og værdier 
som patienten oplever og fortolker virkeligheden igennem – altså den 
enkelte patients oplevelse og forståelse af egen sygdom/sundhed og 
behandling/pleje  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Viden om det at være syg refererer til eksisterende forskningsbaserede viden, der 

beskriver patienters oplevelser i relation til det at være syg.  

 

Teorier refererer til videnskabelig forskning & begreber, der er udviklet og anvendes i 

sygeplejen (fx krise, mestring, behov & sundheds/ sygdoms opfattelse). 

 

Modeller henviser til visualisering af teorier og forskningsbaseret viden.  

 

Metoder refererer til pædagogiske og kommunikative redskaber/metoder, der retter sig 

mod interventioner, hvor patientens perspektiv inddrages.  
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 
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• Klinisk erfaring refererer til den enkelte sygeplejerskes erfaring med arbejdet 
som sygeplejerske. Erfaring er et kompleks, hvor forskellige vidensformer 
integreres og indvæves gennem interaktion med patienter og kollegaer.  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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• Den organisatoriske ramme refererer til den konkrete ramme, 
sygeplejerskerne arbejder under.  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Anvendelse af modellen  
og udarbejdelse af plejeplaner 
 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

En fremadrettet sygeplejefaglig beslutning, der bygger på 

relevant indsigt i og viden om den enkelte patient og dennes 

perspektiv, fagets viden, forskningsbaseret viden, 

professionel erfaring samt den organisatoriske ramme  

 

En kvalificeret klinisk beslutning fordrer, at der trækkes på 

og integreres forskellige relevante vidensformer.   

 

En kvalificeret klinisk beslutning giver retning for 

fremadrettede planer/handlinger  

     (Færch & Bernild 2011) 

Hvad er en kvalificeret klinisk beslutning? 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Problem: Patienten er i risiko for at udvikle delir 

   

Relateret til: Patienten er kraftigt inficeret (endocardit), i søvnunderskud, 

febrilia, smerter, mulig dehydratio 

  

Mål: At sikre patienten undgår delirium under indlæggelse 

  

Handlinger: 

- Der skal dagligt føres søvnskema 

- Der skal screenes for delir x 1 i DV og AV 

- Patienten skærmes på enestue 

- Patienten støttes i at fastholde normal døgnrytme, gerne kun med en 

enkelt middagslur og eftermiddagslur 

- Der skal gives fast Seranase til natten og pn til søvn, se notat af d. 18/8. 

- Sikre patienten er smertedækket til natten 

- Skærmes for uro på gang med let lukket dør, og gangture på tidspunkter 

med mindst aktivitet 

- Patienten og hustru er informeret om delir og har fået udleveret og 

gennemgået skriftligt materiale fra afd. 
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Kvalificering af den 

kliniske beslutning: 

Patientens perspektiv 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Til personale i det kommende postoperative forløb 

 
Konkret eksempel fra den skriftlige dokumentation, hvor patientens 

bekymringer og ressourcer er afdækket 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Til personale i det kommende postoperative 

forløb 

 

Det konkrete eksempel, men ingen plejeplaner 
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  Plejeplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.eks. 

 

Aftalt med patienten er at: 

- …. (det der virker for patienten) 

- …. 

 

Forebyggelse af delir: 

- …. 

- …. 

 

Vedr. smertebehandling 

- …. 

- …. 

 

Etc. … 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Evaluering 
 
 

Udarbejdet i samarbejde med patienten 

 

Hvilke udfordringer er der tale om:  

De postoperative forløb 

  

Hvad har ændret sig: 

… 

 

Hvad har virket:  

…. 

  

Hvad er den aktuelle status: 

Patientens følelse af overblik forbedres og energien vokser. 

Patienten har en følelse af, at det er længe siden, operationerne er foregået. Han 

tager erfaringer og tackling af udfordringer med sig til evt. fremtidige operationer. 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Hvorfor vigtigt at træffe kliniske beslutninger 
 
 
• Overblik over identificerede problemer/behov, mål og 

handlinger – ordination af fremadrettet sygepleje 

• Krav om en professionel og evidensbaseret praksis 

• Krav om at patientens perspektiv indgår 

• Fremhæver de aftaler, der er indgået i samarbejdet 

mellem patient og sygeplejerske 

• Sikrer kontinuitet 

• Juridiske krav (lovkrav – klagesager) 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

At få det til at ske i klinisk praksis  
 
 

• Ledelsesopbakning 

• Certificering 

• Undervisning, supervision og sygeplejekonferencer 

• Profil af en professionel sygeplejerske 

• Kompetenceudviklingsforløb for erfarne sygeplejersker  

• Direkte patientfeedback 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Ledelsesopbakning 
 
 

• Fra politiske og faglige visioner til virkelighed 

• Kræver at teten tages af sundhedsvæsnets ledere, af 

de klinisk faglige ledere, og at der er gode rollemodeller 

i klinisk praksis  

    (Holm-Petersen & Navne 2015) 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Certificering  
 
 

• Alle Hjertecentrets kliniske sygeplejespecialister 

• Alle Hjertecentrets kliniske undervisere 

 

• Materiale der understøtter 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Artikler - lamineret model - lommefolder 
 
 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Hvad giver patienten udtryk for relateret til sygeplejebehov / klinisk problemstilling? 

 

Hvilke tanker /ønsker / bekymringer / forventninger har patienten relateret til sygeplejebehov / klinisk 

problemstilling? 

 

Hvilke observationer og undersøgelser er der udført? Samt hvilke er relevante at foretage ift. 

sygeplejeproblem / klinisk problemstilling? 

 

Hvilken klinisk(e) metode(r) er der arbejdet med? Eller hvilke(n) er relevante ift. sygeplejebehov / 

klinisk problemstilling?  

 

Hvilke teoretiske aspekter kan inddrages i forhold til viden om oplevelser af at være syg? 

 

Hvilken viden om sygdom kan du trække på i forhold til din problemstilling? 

 

Hvilken forskningsbaseret viden – kvalitativt som kvantitativt – er relevant i forhold til 

sygeplejebehovet / klinisk problemstilling? 

 

Hvad tænker du om den organisatoriske ramme? Hvilke muligheder og begrænsninger kan den 

udgøre i forhold til patientens sygeplejebehov / klinisk problemstilling? 

  

Hvad kan en klinisk beslutning være i denne situation? – Hvilken plan skal der lægges? Hvilke 

fremadrettede sygeplejehandlinger skal der ordineres? Hvornår skal den/de evalueres?  
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Eksempler på undersøgende spørgsmål  
 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 
F

æ
rc

h
 

PLAN 

Har jeg indgået nogle aftaler med 

patienten, pårørende, kollegaer 

eller andre faggrupper? 

 

 

JA NEJ 

Er der noget jeg ønsker 

andre skal tage sig af? 

 

 

JA NEJ 

Har jeg identificeret nogle 

behov/ kliniske problemstillinger 

hos patienten? 

JA NEJ 

Har jeg gjort mig nogle 

observationer, som skal gentages/ 

handles på efter min vagt? 

NEJ JA 

Er der en anden, der skal følge op 

på resultatet af den handling, jeg har 

sat i værk? 

JA NEJ 

Sundhedsplatform 

• Best/ord 

• Patientplan 

• Vurderingsskemaer 

• Notater 

• Opgaveliste 
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Rigshospitalet 

Undervisning, supervision og 
sygeplejekonferencer 
 

• Undervisning (fælles introduktion til sygeplejen) 

• Individuel supervision (sidemands) 

• Fælles sygeplejekonferencer 

• Ad hoc sammen med plejeteamet ved komplekse 

patientforløb 

• Alle sygeplejestuderende i Hjertecentret 
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Rigshospitalet 

Hjertecentrets visioner og strategier 
 
 

• Høj faglighed 

• Højt specialiseret sygepleje 

• I front på udvalgte områder 

• Patientinvolvering 

https://intranet.regionh.dk/rh/klinikker/hjertecentret/sygeplejen/Sider/visioner-

for-sygeplejen.aspx 
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Rigshospitalet 

 Retter sit fokus mod den enkelte patient, dennes reaktioner på sygdom og 
livssituation – og mod den betydning, det har for patienten 

 Udvikler og udfører en høj faglig kvalitet i pleje og behandling 
 Involverer patienten i beslutninger og situationer, der vedrører patienten 
 Arbejder analytisk og reflekterende 
 Tager initiativ til at få afdækket og afhjulpet kliniske problemstillinger 
 Efterspørger og anvender viden fra forskning og teori i 

beslutningsprocesser 
 Argumenterer fagligt og sagligt for sine valg 
 Lader sig forstyrre i rutiner og går ind i læreprocesser 
 Forholder sig kritisk reflekterende til forandringer såvel faglige som 

organisatoriske 
 Deltager i forskningsprojekter 
 Deltager som medskaber af forandringsprocesser – udviklingsprocesser 
 

(Hjertecentret 2016) 

Den profil vi stræber efter 

En professionel sygeplejerske  
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Rigshospitalet 

Kompetenceudvikling 
 
 

• Hjertecentrets et-årige uddannelses- og træningsforløb 

• Forløb for erfarne sygeplejersker, der fungerer som 

klinisk makker 

• Forløb for sygeplejersker, der varetager et 

ansvarsområde 

• Miniuddannelses- og træningsforløb 

https://intranet.regionh.dk/rh/klinikker/hjertecentret/sygeplejen/kompetenceudvikling-og-

uddannelse/Sider/default.aspx 
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Rigshospitalet 
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Rigshospitalet 

Grum et al. Sygeplejersken 2009  

http://patientoplevelser.dk/metode-inspiration/moeder-direkte-patientfeedback 

En metode til kvalitetsudvikling, hvor sundhedsprofessionelle 

får mulighed for at reflektere over og udvikle egen praksis ved 

at lytte til patienterne 

 

 
Tidl. indlagte patienter  

 
 

Afsnittets personalegruppe 

 
Facilitator 

Direkte patientfeedback 
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Rigshospitalet 

- Tænkes i mindre set up? 

Direkte patientfeedback 
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Rigshospitalet 

Bidrager det til indblik – mening – 
sammenhæng? 
 

Patientperspektiv og klinisk beslutningstagen 

• For hvem og for hvad? 

• Krav om patientinddragelse – et forbedringspotentiale 

• Udfordringer – en profession af klikkere? 

• Muligheder – guidning ved at anvende PRM  

 
… til gavn for den enkelte patient 
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Rigshospitalet 

Budskaber 
 
 Inddragelse af patientens perspektiv og klinisk beslutningstagen 

sker ikke af sig selv  

• Gode viljer, men dokumenteret viden om at det ikke altid er vanlig 

praksis 

 

Kræver systematisk indsats 

• Pædagogisk Refleksions Model befordrer 

 

Kræver opmærksomhed på  

• Ledelse og organisation/politiske beslutninger  

• De sundhedsprofessionelles viden, holdninger og adfærd 


