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En øvelse … 
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I skal væk fra … 

Faktorer med indvirkning på saturation og 
hæmoglobinmætning 

Optimal gasudveksling fra lungealveolerne over i blodet 
forudsætter et balanceret forhold mellem ventilation og 
perfusion i lungerne, også benævnt V/Q-forholdet. V/Q-
mismatch ses f.eks. i forbindelse med sekretstagnation 
eller atelektaser og fører til reduceret V/Q-forhold og 
shunt. Disponerende faktorer til udvikling af atelektaser 
er bl.a. Hyperventilation samt fladt rygleje. Iltbehandling 
i sig selv øger ydermere risikoen for såkaldte absorptions-
atlektaser og kan derved paradoksalt medføre yderligere 
V/Q-mismatch. 
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… og i retning af 

En mand får hjertestop, men bliver genoplivet og vågner 
op på hospitalet, lettet over at have overlevet. Konen 
derimod er i chok og har oplevet skræk for at miste ham, 
men hun vil ikke belaste ham med sin angst. Når et 
familiemedlem bliver alvorligt syg, påvirker det hele 
familien, og det kan medføre ensomhed, forringet 
livskvalitet og sygdomme som stress og depression. Med 
familiefokuseret sygepleje kan sygeplejersker hjælpe 
patienter og pårørende til at sætte ord på deres 
bekymringer. 
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Dagens ti gode råd 

1. Kom i gang 

2. Lav en vinkelsætning 

3. Find din form 

4. Vælg de rigtige ord 

5. Vær konkret 

6. Pas på tal, forkortelser og matematiske tegn 

7. Sæt punktummer 

8. Skriv korrekt 

9. Tænk i andre virkemidler 

10. Få feedback 
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1. Kom i gang! 
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 

�  Skriv om, hvorfor du IKKE kan komme i gang  
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 

�  Skriv om, hvorfor du IKKE kan komme i gang  

�  Skriv på tid 
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 

�  Skriv om, hvorfor du IKKE kan komme i gang  

�  Skriv på tid 

�  Skriv med slukket skærm 
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 

�  Skriv om, hvorfor du IKKE kan komme i gang  

�  Skriv på tid 

�  Skriv med slukket skærm 

�  Begynd, hvor du har mest lyst eller viden 
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1. Kom i gang! 

�  Skriv om, hvad du skal skrive 

�  Skriv om, hvorfor du IKKE kan komme i gang  

�  Skriv på tid 

�  Skriv med slukket skærm 

�  Begynd, hvor du har mest lyst eller viden 

�  Fortæl om emnet til en anden 
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1. Kom i gang!  

�  Øvelse  
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2. Lav en vinkelsætning  
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2. Lav en vinkelsætning 
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2. Lav en vinkelsætning 

�  Jeg vil fortælle at … 
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2. Lav en vinkelsætning  

�  Jeg vil fortælle at … 

�  Det vil jeg fortælle fordi … 
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Eksempel  

�  Jeg vil fortælle at … når patienter selv kan vælge deres 
mad via en computer, spiser de mere 

�  Det vil jeg fortælle fordi … det er vigtigt for patienters 
helbredelse, at de spiser 
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2. Lav en vinkelsætning  

�  Øvelse: Prøv det selv! 
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Den gode overskrift 

�  Omkring fem ord 
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Den gode overskrift  

�  Omkring fem ord 

�  Nogen gør noget 
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Den gode overskrift  

�  Omkring fem ord 

�  Nogen gør noget 

�  Ægge, vække og dække 
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Og nu kan du lave en overskrift 

�  Flere kvinder end mænd får fortsat sclerose 

�  Hver femte begynder at ryge i skoletiden 

�  Senere opdatering af Sundhedsplatform  

�  Fang familiens bekymring, før den fører til sygdom 

�  Hospitaler gambler med sygeplejerskers helbred  
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Øvelse: Sæt overskrift på  … 

�  Hele dit liv … 

�  Dit arbejdsliv … 

�  Dit arbejdsliv den seneste uge … 

�  Den seneste time af dit liv … 
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3. Find din form 
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Nyhedstrekanten  
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Nyhedskriterier  

�  Væsentligt 

�  Identifikation  

�  Sensation  

�  Aktuelt 

�  Konflikt  
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Det vigtigste først 

Endnu et udbrud af mæslinger 

(ESSENS) Statens Serum Institut har konstateret endnu et 
tilfælde af mæslinger. (UDDYBNING) Denne gang er det en 
kvinde fra københavnsområdet, som ikke blev vaccineret 
mod mæslinger som barn. Hun blev syg 1. august og 
indlagt 6. august. (PERSPEKTIV) Det er det andet tilfælde 
på kort tid, da en mand i mandags fik konstateret 
mæslinger efter en ferie til Fillippinerne. Statens Serum 
Institut understreger, at de to tilfælde ikke har noget at 
gøre med hinanden. (DETALJE) Kvinden var i starten af juli 
på ferie i Kroatien, og smitten kan have fundet sted der.  
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Den tredje fortællemåde 

�  Noget let – en scene, et eksempel eller en person 

�  Baggrund – viden og information 

�  Noget let igen - en scene, et eksempel eller en person 

�  Baggrund – viden og information 

�  Slut let af - en scene, et eksempel eller en person 
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God formidling … 

�  gør modtageren klogere (information) 

�  berører modtagerens verden (identifikation) 

�  underholder (fascination) 
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3. Find din form  

�  Øvelse: Hvordan sørger du for, at der er information, 
identifikation og fascination i din næste tekst?  
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4. Vælg de rigtige ord 
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Opløs sammensatte ord 

�  Fagområdegodkendt  

�  Spørgeskemaundersøgelse  

�  Patientinddragelse  

�  Dokumentationskrav  

�  Patientsamtalen  

�  Brugerstyret   
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Opløs sammensatte ord 

�  Fagområdegodkendt  

�  Spørgeskemaundersøgelse  

�  Patientinddragelse  

�  Dokumentationskrav  

�  Patientsamtalen  

�  Brugerstyret   

 

�  Godkendt af fagområdet 

�  En undersøgelse, hvor man 
deler skemaer med 
spørgsmål ud 

�  Inddrage patienterne  

�  Krav til dokumentation  

�  Styret af brugerne  

34 



Sammensat eller ikke … 
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Fagord  

�  Geriatrisk afdeling 

�  Overhydreret 

�  Væskerestriktion  

�  Lejringsskader 

�  Postoperativ  
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Fagord  

�  Geriatrisk afdeling 

�  Overhydreret 

�  Væskerestriktion  

�  Lejringsskader 

�  Postoperativ  

�  Afdeling  som undersøger 
og behandler sygdomme 
hos ældre mennesker 

�  Drukket for meget (vand) 

�  Når patienten ikke må 
drikke for meget (vand) 

�  At man fx får tryksår ved at 
ligge for længe i en seng 

�  Efter operationen  
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Passive ord 

�  For tre år siden blev der foretaget en operation … 

�  Der blev udarbejdet en skrivelse efter 
dokumentationskonferencen …  

�  Det anbefales at foretage en ekstra undersøgelse … 
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Modtageren kan spørge: 

�  For tre år siden blev der foretaget en operation = hvem 
opererede hvem for hvad? 

�  Der blev udarbejdet en skrivelse efter 
dokumentationskonferencen = hvem udarbejdede? 

�  Det anbefales at foretage en ekstra undersøgelse = 
hvem anbefaler, at hvem skal foretage en ekstra 
undersøgelse af hvem? 

39 



Så skriv aktivt  

�  For tre år siden blev der 
foretaget en operation … 

�  Der blev udarbejdet en 
skrivelse efter 
dokumentations-
konferencen …  

�  Det anbefales at foretage 
en ekstra undersøgelse … 

�  For tre år siden blev Peter 
Petersen / patienten 
opereret i ryggen … 

�  Efter dokumentationskon-
ferencen skrev Søren 
Sørensen et referat … 

�  Patientens egen læge 
anbefaler, at vi på 
rygafdelingen foretager en 
ekstra undersøgelse … 
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5. Vær konkret  
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5. Abstraktionsstigen  
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Abstraktionsstigen  

�  Sygehuspersonale: portør, rengøringsassistent, it-
medarbejder, sundhedspersonale … 
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Abstraktionsstigen  

�  Sundhedspersonale: Læge, lægesekretær, sosu-
assistent, sygeplejerske … 
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Abstraktionsstigen  

�  Sygeplejerske: oversygeplejerske, 
afdelingssygeplejerske, anæstesisygeplejerske … 
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Abstraktionsstigen  
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Eksempel  - abstrakt 

�  Rapporten beskriver, hvordan arbejdet som kommunal 
sygeplejerske er forbundet med store udfordringer og 
en høj grad af uklarhed omkring procedurer og 
organisation. Sygeplejerskerne i undersøgelsen taler om 
manglende kontinuitet både i relationen mellem de 
enkelte faggrupper og i forhold til en voksende 
organisation kommunalt, hvor der ofte ikke er kontrol 
over funktioner og arbejdsgange. 
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Eksempel – konkret  

1.  ”Jeg spiser ikke så meget, så jeg har bare bestilt spidskål, 
citronfromage og vaniljeis.” Mogens Ander Sørensen er 
indlagt på Gentofte Hospital (..) og har netop afsluttet sin 
bestilling af den frokost, han skal have om en times tid. Det 
foregik på en tablet-computer, hvor han slev bestilte maden 
ud fra billeder af dagens menu. (INDIVID) 

2.  Den elektroniske selvbestilling er en del af et projekt, der 
kører på afdelingen i samarbejde med den tilsvarende 
afdeling på Herlev Hospital. (GRUPPE) 

3.  Et hyppigt problem hos patienterne er netop manglende 
appetit, og derfor er det afgørende at kunne vælge af lyst.
(SAMFUND) 
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6. Pas på tal, forkortelser og 
matematiske tegn 
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Eksempel 
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Det gode råd 

�  Skriv tal til og med ti med bogstaver – En, to … ti 

�  Skriv forkortelser ud – `patienten` og ikke `pt` 

�  Undgå: / % ( ) > < 
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7. Sæt punktummer 
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Eksempel – her mangler de 

�  Sygeplejersker, der går grædende hjem fra arbejde, 
som ikke når at få vand eller går på toilettet i løbet af 
en vagt, som sover dårligt og er mentalt udbrændte, og 
som ender med at blive syge af at gå på arbejde. Det er 
virkeligheden mange steder på landets hospitaler, hvor 
Arbejdstilsynet vurderer, at sygeplejerskers sundhed og 
sikkerhed bliver sat på spil, fordi der er store problemer 
med det psykiske arbejdsmiljø. Det står klart og tydeligt 
i de 56 påbud og strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø, 
Arbejdstilsynet har uddelt til hospitalsafdelinger inden 
for det seneste knap havandet år – og som 
Sygeplejersken har fåret aktindsigt i.  
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Før og efter 
�  Sygeplejersker, der går grædende hjem fra 

arbejde, som ikke når at få vand eller går 
på toilettet i løbet af en vagt, som sover 
dårligt og er mentalt udbrændte, og som 
ender med at blive syge af at gå på 
arbejde. Det er virkeligheden mange 
steder på landets hospitaler, hvor 
Arbejdstilsynet vurderer, at 
sygeplejerskers sundhed og sikkerhed 
bliver sat på spil, fordi der er store 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø. 
Det står klart og tydeligt i de 56 påbud og 
strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø, 
Arbejdstilsynet har uddelt til 
hospitalsafdelinger inden for det seneste 
knap havandet år – og som Sygeplejersken 
har fået aktindsigt i.  

Sygeplejersker, der går grædende hjem fra 
arbejde.  

De når ikke at få vand eller går på toilettet i 
løbet af en vagt. 

De sover dårligt og er mentalt udbrændte, og 
ender med at blive syge af at gå på arbejde.  

Det er virkeligheden mange steder på landets 
hospitaler.  

Arbejdstilsynet vurderer, at sygeplejerskers 
sundhed og sikkerhed bliver sat på spil, fordi 
der er store problemer med det psykiske 
arbejdsmiljø. Det står klart og tydeligt i de 56 
påbud og strakspåbud om psykisk 
arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet har uddelt til 
hospitalsafdelinger inden for det seneste knap 
havandet år.  

Sygeplejersken har fået aktindsigt i sagen.  
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Eksempel – her er de sat  

�  Der skal mange flere specialsygeplejersker til. Der skal 
opretters tværfaglige udgående teams i regionerne. Og 
brugen af databaser i psykiatrien skal styrkes over for 
både børn, unge og voksne. Det er nogle af 
anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens faglige oplæs til 
den forestående samlede plan for psykiatrien. 
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Det gode råd 

�  En ny mening = et nyt punktum 

�  Færre kommaer 

�  Du hjælper læseren 
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8. Skriv korrekt  
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8. Stolt aldrig på dyne stave 
kontroller … 
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8. Skriv korrekt 

�  Stil din egen sproglige diagnose 

�  Få hjælp på www.dsn.dk - www.dmjx.dk  

 

59 



9. Tænk i andre virkemidler  
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Billede og 
billedtekst  
Sygeplejerske Helle Hougaard Nielsen ser 
til, mens Mogens Ander Sørensen bestiller 
mad på en tablet-computer: ”Patienterne 
klarer det meget bedre, end vi havde 
troet,” siger hun, og patienten er tryg 
ved, at hun kan hjælpe, hvis der opstår 
problemer.  

61 



5 gode råd om at implementere ny teknologi 
 

�  Læg en strategisk plan for implementeringen. 

�  Lederen skal bære visionen og tage ansvar og ejerskab 
for projektet. 

�  Lyt til personalet, og løs de problemer, de møder. 

�  Anerkend, at implementeringen medfører ændrede 
rutiner og arbejdsgange for personalet. 

�  Prioritér godt samarbejde mellem klinisk specialist og 
afdelingssygeplejerske. 
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Grafik  
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10. Få feedback 
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10. Få feedback 

�  Læs din tekst højt 

�  Lad en anden person læse den højt 

�  Præsenter din tekst for en fra modtagergruppen 
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Når du giver feedback 

�  Kontant 

�  Konstruktiv 

�  Konkret 

�  Konceptuel  
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Når du får feedback 

�  Lyt 

�  Undgå at flygte, forklare eller forsvare 

�  Brug, hvad du vil 
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Læs mere 
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Læs mere 
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Læs mere 
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