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Sygeplejens faglige perspektiv

Sygeplejens faglige fokus er mennesket og det at 
være syg. Det faglige perspektiv er således rettet 
mod den enkelte patient, dennes reaktioner på sin 
sygdom og situation – og mod den betydning, som 
sygdom eller trussel om sygdom har for den enkelte 
patient. Det betyder, at sygeplejersken i klinisk 
praksis, forud for planlægning og udførelse af praksis, forud for planlægning og udførelse af 
sygepleje, må have viden om, hvordan patienten 
oplever, erfarer og fortolker sin sygdom og situation.

Højt specialiseret sygepleje
må fordre at vi til enhver tid kan 
tilbyde patienterne pleje og 
behandling baseret på den nyeste 
evidensbaserede viden

(Rigshospitalet – 2011)
(Adamsen, 2000)



Særlige udfordringer          

• Vi skal erkende og gennemføre et kulturskifte ved at 
kombinere kravet til højst mulig behandlingskvalitet 
med en dyb forståelse af brugernes behov og 
forventninger og en aktiv involvering af deres 
erfaringer og kompetencererfaringer og kompetencer

• Vi skal sikre sammenhæng i patientforløbet gennem 
et excellent samarbejde på tværs i hospitalet og 
med alle eksterne samarbejdspartnere



Rigshospitalet i dag 

-Antal senge
1.174

- Operationer
49.50049.500

- Ambulante
435.000

-Personale 8.300
-(heraf spl. 3.350 og 
læger 1.250)

-Sygeplejestud.
1.215
-Stud. med.
1.000
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Rigshospitalets vision er at være 
Danmarks Internationale Hospital

Med specifikke mål indenfor 
de fem hovedområder:  

Navn (Sidehoved/fod))



Den sundhedsfaglige udvikling er markant 
og kravene til de enkelte professioner 
store

derfor er det helt afgørende, at vi udvikler 
sygeplejen til at blive en anerkendt og efterspurgt 
ydelse

og det indenfor hele sygeplejens

virksomhedsområde



Det må handle om

•Viden (videnskabeligt grundlag)

•Kompetencer (erfaring og ekspertise)

•Ressourcer (tid og penge)



Anvendes det videnskabelige grundlag sammen med 
patientens perspektiv og personalets kompetencer ?

og

Er der vilje og evner til at anvende de bedste 
videnskabelige beviser som grundlag for 
sygeplejehandlinger ?



Det højt specialiserede hospital kræver 
faglig ledelse

Ledelse af faglig udvikling som en væsentlig og 
synlig del af den samlede ledelsesopgave 

• Målsætninger og strategier skal være kendte og omsættelige • Målsætninger og strategier skal være kendte og omsættelige 
og have et stærkt fagligt fokus

• Anvendelse af udviklings- og forskningsbaseret viden som et 
redskab i den kliniske beslutningsproces og som grundlag for 
behandlings- og plejeindsatsen

• Strukturering af patientforløb på baggrund af dokumenteret 
viden og kvalitetsparametre inden for organisatoriske, faglige 
og patientoplevede aspekter



Faglig ledelse skal sikre

• At højt specialiseret sygepleje ydes på grundlag af den bedst 
tilgængelige forskningsmæssige dokumentation samt kliniske 
ekspertise

OBS!
- De bedst uddannede sygeplejersker arbejder 

i klinikken (kliniske sygeplejespecialister)i klinikken (kliniske sygeplejespecialister)
- De kliniske karriereveje er synlige
- Sygeplejersker udvikler og anvender kliniske 

retningslinjer 
- De sygeplejefaglige ydelser dokumenteres systematisk og 

resultater opsamles og evalueres
- Den elektroniske patientjournal understøtter såvel 

sygeplejens selvstændige ansvarsområder som 
sygeplejens delegerede funktioner



Kliniske sygeplejespecialister på 
Rigshospitalet

En klinisk sygeplejespecialist defineres nationalt og 
internationalt som en sygeplejerske der mindst har en 
kandidatuddannelse i sygepleje, og er ekspert på et 
defineret videns- og praksisområde i et udvalgt klinisk 
sygeplejefelt (DSR 1995, AACN 2004)

- Velkendte og anerkendte stillinger i antal ca. 62

- Driver udvikling og forskning

- Styrker sygeplejen

- Øger patienttilfredsheden



En nødvendig forudsætning er at de kliniske 
sygeplejespecialister 

• Er drevet af lysten til at forandre og forbedre

• Tilegner sig viden gennem uddannelse og erfaring

• Udvikler andre væsentlige kompetencer

• Samarbejder med betydningsfulde nøglepersoner• Samarbejder med betydningsfulde nøglepersoner

• Søger og modtager støtte og sparring

• Udvikler praksis i praksis

• Kender og afgrænser sit arbejdsfelt

(Videnskab og Sygepleje
Rasmussen, T.B., Berg, 
S.K. og Harder, I. –
Sygeplejersken 3.2012)



Sikre implementering af forskningsresultater 
ved hjælp af kliniske retningslinjer

Forudsætter

• Aktiv strategi- og handlingsplan for udvikling og 
implementering af kliniske retningslinjer i sygeplejen implementering af kliniske retningslinjer i sygeplejen 
(RH-intranet)

• Proces for behandling af kliniske retningslinjer fra 
Center for Kliniske Retningslinjer (Nationalt 
Clearinghouse) i de enkelte regioner (VIP-regionh)



Faglig ledelse skal sikre:

• At forskning i klinisk sygepleje styrkes således, at 
ny viden udvikles og til stadighed er med til at 
forbedre den kliniske sygepleje til gavn for 
patienterne

OBS!
- Flere forskere ansat i klinikken (ph.d. – adjunkt – lektor)
- Oprettelse af flere professorater (kliniske) 
- Tilknytte gæsteprofessorer og udbygge de internationale 

netværk
- Ekstern finansiering og intern prioritering af forskningsmidler
- Velbeskrevet og anerkendt stillingsstruktur

(Rigshospitalets Forskningsstrategi 2010)



Faglig ledelse skal sikre:

• Et attraktivt læringsmiljø hvor der arbejdes systematisk med 
klinisk uddannelse som en integreret del af klinisk praksis

OBS!

- Med en effektiv og velfungerende struktur for og  
organisering af den kliniske uddannelseorganisering af den kliniske uddannelse

� Kliniske vejledere

� Kliniske lektorer

� Kliniske uddannelsesansvarlige

� Fælles ph.d. forløb

- Hvor professionsbachelorernes kompetencer  
anvendes konstruktivt 

- Hvor klinisk færdighedstræning integreres



Til eftertanke!

- Høj sygeplejefaglig standard

- Effektiv organisering og optimal anvendelse af de

samlede personaleressourcer

- Høj grad af jobtilfredshed- Høj grad af jobtilfredshed

- Udvikling af en fælles organisationskultur           
(faglig ledelse og decentral ledelse)

medvirker til højere patienttilfredshed og 

lavere mortalitet

Iflg. L.Aiken (JAMA 2003)

McKinsey og London School of 
Economics, 2010

”Magnet organizations”

Cochrane Database Syst Rev 2011



Til inspiration og understøttelse af 
”Faglig Ledelse”

Edgar H. Schein, 2000

Steen Hildebrandt, 2010

”Organisationskultur og Ledelse”

”Bæredygtig Ledelse”Steen Hildebrandt, 2010

Steen Hildebrandt, 2011

C. Otto Scharmer, 2010

Helle Hein, 2008

”Bæredygtig Ledelse”

”Ledelse”

”Teori U”

”Ledelse af Primadonnaer - Myter 
og Fakta” – (artikel)


