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FOC i Neurorehabiliterende sygepleje 

Tove Kilde, Cand.scient.san, Klinisk sygeplejespecialist, 

Lena Aadal, Cand Cur, PH.D, Lektor & Forskningsansvarlig sygeplejerske .   



Opgave 

• Højtspecialiseret hospital for Vestdanmark 

• Regionalfunktion for Region Midt (1 af 4) 

 

• Patienter med moderate til svære hjerneskader 

– Traumatisk hjerneskade 

– Apopleksi, subarachnoidal blødning 

– Anoxisk hjerneskade 

– Infektion, tumor 

 

Sengepladser (118 + 6 senge): 

Højtspecialiserede    51  

Regionale RHN   24  

Regionale Skive   30  

Regionale pladser Lemvig  13 

Neurointensiv stepdown senge (NISA)   6 

 
 

 





Baggrund for arbejdet med udvikling 
af en forståelseramme 

 Erfarede udfordringer ift at formidle og dokumentere 
sygeplejens specifikke bidrag til interdisciplinær 
rehabilitering  

 

 Sygeplejersker havde en diffus sygeplejefaglig identitet 

 

 Nyansatte sygeplejersker kunne vanskeligt identificere, 
planlægge og udføre sygepleje med sigte på at facilitere 
læring og forandringsprocesser gennem et 
rehabiliteringsforløb, hvor patientens behov ændrer sig 
over tid.  

 

 Long, ( I tråd med Kirkevold 1997; Long, Kneafsey, Ryan & Berry 2002; O´Connor 1993) 

 



 



Forskning peger på 
  Review: Emerging changes from a biomedical understanding of care 

towards facilitator of personal recovery (Aadal, Angel, Langhorn, Dreyer & 
Pedersen 2013) 

 

 Rehabilitation nurses emphasize: Getting to know the patients and their 
individual way of coping illness in order to support, facilitate and care for 
the patients basic needs (Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen & Aadal, 
2016). Nurses acknowledge care needs of the relatives in their own right 
(Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2017) 

 

 Similarly a danish Ph.d study found undefined nursing identity and 
developed an intervention in order to strengthen the nurses function (Loft, 
Martinsen, Esbensen, Mathiesen, Iversen & Poulsen 2017) 

 

 In the rehabilitation course after stroke Kirkevold has identified four 
therapeutic roles and functions (conserving, consoling, interpretive, 
integrative) (Kirkevold 1999, 2010) 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/belle-mia-loft(1840b796-bdf0-4fc7-8c8c-96c8f1262288).html


Fundamentels of care 
Etablering af 

relationen  Integrering af 

sygeplejen 

konteksten  hvori 

sygeplejen udøves 



Rehabiliteringsprocessen over tid 

 



Arbejdsgruppe i udvikling af 
forståelsesramme 

 

 

 Oversygeplejerske 

 2 afdelingssygeplejersker 

 2 Specialeansvarlige sygeplejersker (HS/Reg) 

 2 Kliniske sygeplejespecialister 

 Forskningsansvarlig sygeplejerske 
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Forståelsesramme for neurorehabiliterende sygepleje 

Kontekst og tværfaglig rehabilitering 

Etablering  
af relation 

Roller og  
funktioner 

 

Referencer 

H
v
e
r
d

a
g

s
li

v
 

- Opmærksomhed 

- Forudseenhed 

- Tillid 

- Viden 

- Vurdering 

- Bevarende 

- Trøstende 

- Fortolkende 

- Integrerende 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Version 2, 2019  

Fysiske og  
psyko-sociale behov 

Pårørende  
og netværk 

Relationen mellem  
patient og 
sygeplejepersonale 

Empatisk 

Indlevende 

Respektfuld 

Personlig 

Samvittighedsfuld 

Klinisk  
lederskab 

Klinisk  
beslutningstagning 



Psysical, Psychosocial and relational 
needs and/or outcomes  

 FoC begrebsrammen er dynamisk 

Udarbejdet af Regionshospitalet Hammel 

Neucocenter, Dec. 2017. 

https://intlearningcollab.org/mission/the-fundamentals-of-care/


Introduktion til  
Forståelsesramme for neurorehabiliterende sygepleje 

Primære drivere Tiltag og 
forandrings idéer 

Mål 
2018 

At sygeplejefagligt 
personale på RHN 
opnår viden om og 
forståelse for 
”Forståelsesramme for 
neurorehabiliterende 
sygepleje”. 
 
Ultimo 2018 
Anvender alle afsnit 
forståelsesrammen i 
relevante 
sammenhænge 

Arbejdsgruppe for 
udvikling af 
forståelsesramme 

1.kvartal publicering – 
2 tidsskrifter 
3. kvartal Temadag 

Afdelings- 
sygeplejersker 

Specialeansvarlige 
sygeplejersker 

3. + 4. kvartal 
Kompetenceprofiler  

1.kvartal 
monofaglig 
undervisning 
1. kvartal 
introduktion af nyansat 
personale 

Italesætte 
forståelsesramme 
Anvendelse ved 
patientgennemgang 

1.kvartal 
Info om 
forståelsesramme på 
fælles terapeut- og spl. 
ledermøde 

Godkendt og revideret på spl ledermøde maj 2018 

Nøglepersoner i 
afsnit 

”Forståelsesramme for 
neurorehabiliterende 
sygepleje” bliver 
synlig i organisationen 



 
Driverdiagram for 2019 - 2020 

 
 

Sekundære 

drivere 

Primære 

drivere 
Forandringsidé

er 
Mål 

2019 

At sygeplejefagligt 
personale på RHN 
forstår og anvender 
”Forståelsesramme for 
neurorehabiliterende 
sygepleje" til at 
analysere, prioritere 
og udøve klinisk 
lederskab 

Arbejdsgruppe for 
udvikling af 
forståelsesramme 

Videreudvikling af  
forståelsesramme 
 

udvikles på 
afsnitsniveau 

Afdelings- 
sygeplejersker 

Specialeansvarlige 
sygeplejersker 

Stor ledelses-
opbakning 
Anvendelse i praksis i 
dialog med 
medarbejdere 

Specialeansvarlige 
møder 

Konkretisere 
forståelsesramme (det 
vil vi gøre ved at..) 

Bruges ved MUS 
samtaler  

Rammen bruges i 
klinikken 

Klinikvis 

Revideret nov. 2018 

Nøglepersoner i afsnit 



Mod en evidensbaseret sygeplejekultur, 
refleksiv praksis og begrebsforankret 

sygeplejefaglig kommunikation  

Videre implementering 2020-2022 

 

•Den teoretiske fundering for anvendte 
begreber mhp prioritering af 
indsatsområder  

 

•Revision, kontekstualisering til 
klinikniveau og systematisk 
kompetenceudvikling 

 

  



Vidensdeling  • E-DOK -offentligt tilgængeligt 

• Faglige artikler Fag og forskning 
nr. 3 / 4 - 2018 og Klinisk 
Sygepleje, nr. 4 2019 

• oplæg VIA Århus og Silkeborg 
2019 

• Inviteret oplæg FOC 
verdenskonference 2019 

• Oplæg Sclerosehospitalerne 
2019 

• Oplæg Bornholm Psykiatri, 
Somatik, Uddannelse, 
Kommuner 

• 2020: Bogkapitel i lærebog om 
FOC (Munksgaard) 

 

”Words at work 

strengthen the 

professional identity” 



Tak for opmærksomheden 
 

- og rigtig god arbejdslyst  
 
 
 

 


