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Hvordan kan Fundamentals of Care bidrage til 
at forme fremtidens dokumentationspraksis?

Lena Aadal. Lektor, forskningsansvarlig sygeplejerske 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Dokumentationskonference 2020

Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd
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Agenda

 Hvad er Fundamentals of Care (FoC)

 FoC og nuværende dokumentationsbekendtgørelse

 FoC til facilitering af at ”Patientjournalen fungerer som arbejdsredskab

for de involverede sundhedspersoner og har til formål at sikre god og sikker 

patientbehandling gennem relevante og nødvendige optegnelser. Journalen 

skal desuden kunne understøtte patientens mulighed for inddragelse i 

behandlingen og varetagelse af egne interesser”

 Journalbekendtgørelsen
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Baggrund for FOC

Studier i UK, USA, Canada og Australien har rapporteret mangler 
i den grundlæggende sygepleje ~ Missed care/failure to deliver

 Dårlig patientsikkerhed og kvalitet

 Ernæring, hydrering, udskillelser, tryksår

 Manglende information, præsentation, tolkebistand
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Mangelfuld sygepleje beskrives – men ikke 
hvorfor det forekommer/ accepteres
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Ikke udført sygepleje på Europæiske hospitaler

 Trøst og samtale med patienter (53%)

 Udarbejde eller opdatere plejeplaner (42%) 

 Undervise patienter og deres pårørende (41%)

 Mundhygiejne (34%)

Færre sygeplejersker rapporterede ikke udført pleje på hospitaler med:

 Bedre arbejdsmiljø (B=−2.19; p<0.0001)

 Lavere patient-sygeplejerske ratios (B=0.09; p<0.0001)

 Lavere andel af sygeplejersker, der jævnligt udførte “non-nursing tasks” 

(B=2.18; p<0.0001) 
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Centrale grundlag for FoC begrebsrammen:

Meta narrativ review: Struktureret gennemgang af hvorledes 

fundamental sygepleje er beskrevet, forsket i og afrapporteret i 

skelsættende sygeplejefaglig litteratur. (Kitson et al 2010)

Delphi studie: Udvikle en standardiseret definition af fundamental pleje 

og identificere de elementer, der konstituerer denne pleje. (Feo et al 2017)

Narrativt review: Belysning af synergier mellem FoC og 27 

sygeplejeteorier (1863 – 2006). (Mudd et al 2020) 
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International learning collaboration

http://intlearningcollab.org/

International gruppe af klinikere og forskere 

Ny vision af hvad Fundamentals of Care skal være 

Adressere ”gap” imellem ord og handling (action no
words)

http://intlearningcollab.org/
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Elgaard et al. (2017) 

Sygeplejen tilbage til det 

basale, Sygeplejerskenjen

Kitson A, Conroy T, Kuluski K, Locock L, Lyons R. Reclaiming and redefining the Fundamentals of Care: Nursing’s response to 
meeting patients’ basic human needs. Adelaide, South Australia: School of Nursing, the University of Adelaide. 2013
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Globalt, nationalt og lokalt arbejde med FoC

Globalt: ILC blev stiftet i 2008 og har aktuelt medlemmer fra

18 forskellige lande.

Nationalt: Erik Elgaard og co pionerer. Juni 2019 initiativ til 

et nationalt netværk for FoC (Grønkjær, Poulsen og Lindhardt). 
Styregruppe nedsat dec 2019. 

Lokalt: Klinik (somatik,psykiatri), ledelse, uddannelse og forskning 

JF den kommende bog om FoC på dansk: Aalborg, Hospitalsenhed 

Midt, Rigshospitalet, Herlev, Gentofte, Hvidovre, Amager Hvidovre 
hospital. Desuden arbejdes der med at integrere FoC på Borholm
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Nytænkning af sygeplejens genstandsområde

Sygeplejersker over hele verden ser ud til at kunne 
genkende deres fag og sig selv i begrebsrammen, 
således også danske sygeplejersker. 

Begrebsrammen har potentiale til at kunne samle 
sygeplejersker omkring faget og sygeplejens fokus 
til gavn for patienter, borgere og sundhedsvæsenet 
som helhed
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En dynamisk begrebsramme

Begrebsrammen FoC er under fortsat udvikling, 
og knytter ikke an til diagnoser, institutioner 
eller behandling. 

Den fokuserer på, hvordan patient og 
sygeplejerske i en tryg og kompetent atmosfære 
foretager en fælles vurdering af patientens 
situation, sammen udarbejder en handleplan, 
udfører, monitorerer og justerer denne med 
henblik på evaluering og afslutning af indsatsen. 



12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Ledelse, klinisk praksis, uddannelse og forskning

Fundamental pleje er et komplekst samspil af 
handlinger målrettet at integrere patientens 
UNIKKE fysiske, psykosociale og relationelle behov, 
mens vi opretter og fastholder et tillidsfuldt forhold 
og agerer indenfor sundhedsvæsenets kontekst.

FoC kræver specialiseret viden og færdigheder, 
klinisk ræsonnement og klinisk beslutningstagning 
(Feo et al. 2019: It´s just common sense: Preoccupations and Myths regarding fundamental care.)
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FoC og nuværende bekendtgørelse for dokumentation

Fundamental care er ikke nyt 

Sygepleje rettet imod patientens fundamentale 

behov

Måden, denne sygepleje leveres på, er heller ikke ny

Personcentrering

Sensitiv til patientens unikke fysiske, psykosociale, 

kulturelle og emotionelle behov

Involverer patienten i beslutningsprocesser og valg
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FoC rummer nuværende bekendtgørelse

 12 fundamentale behovsområder 

 forenelig med struktur i den elektroniske 
patientjournal (epj Region nord, -Midt og -Syd)

 sfi anvendelse

 generiske problemorienterede planer (pop)

 individualiserede problemorienterede planer (pop)
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Hvad er så det nye?

 Reflekterer kompleksiteten i fundamental sygepleje: 
Integration af fysiske , psykosociale og relationelle 
fundamentale behov i personcentreret sygepleje

 Fokus på at generobre respekten for sygeplejen og dens værdi 
i det tværfaglige team og hos beslutningstagere i 
sundhedsvæsenet og samfundet  

 Forskning af Aiken, Needleman o.a.

 Udfordre underliggende antagelser og værdier i 
sundhedssystemerne

 ”Steal back time” – gøre sygepleje synlig
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FoC til facilitering af et arbejdsredskab, der 
understøtter kvalitet, patientsikkerhed og -inddragelse

Etablering og opretholdelse af relation fundament for 
individualiseret sygepleje og medinddragelse

Situationsorienteret integration af fundamentale behov samt 
personcentrering

Tage ansvar for sygeplejens udvikling. Kontekstens indflydelse 
på sygeplejens vilkår. Fokus på at generobre respekten for 
sygeplejen og dens værdi i det tværfaglige team og hos 
beslutningstagere.  
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Elgaard et al. (2017) 

Sygeplejen tilbage til det 

basale, Sygeplejerskenjen

tilbage til det basale, 

Sygeplejersken 

En fælles begrebsramme for at sygepleje kan bygge bro
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Fælles forståelse af sygeplejens genstands-
område som platform for dokumentation

 Identificere betydningen/implikationen sygepleje har 
for patienten og forløbet.

 Relatere FoC til sikkerheds-og kvalitetsindikatorer

 Identificere økonomiske implikationer af svigtende 
FoC

 Formidling af kerneydelser og fagidentitet

 Datagrundlag til ”definering” af FoC delaspekter, der 
opleves gode
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Tak for opmærksomheden

- og rigtig god konference 

https://intlearningcollab.org/


