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Sundhedsvæsenet lider!

Trods utallige forsøg, reformer og ambitioner har vi stadig 
ikke fundet nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen. Ældre 
medicinske patienter, der ikke passer ind, teknologier, der 
fremmedgør, og patientforløb, der mangler sammenhæng, er 
blot nogle af de udfordringer, som præger sundhedsvæsenet. 
Dertil kommer den komplekse demografiske udvikling, multi-
sygdomme, ulighed i sundhed, patient- og pårørendeinddra-
gelse og altomvæltende pandemier.

Sundhedsudfordringerne er ikke nye, men løsningerne kan 
godt være det. Der er brug for nye vidensformer og realistiske 
løsninger, der peger ind i fremtiden. I denne antologi tager en 
række sygeplejersker med forskningsbaggrund derfor udfor-
dringen op, og sammen kommer de med bud på, hvordan vi 
skaber Et sundhedsvæsen for fremtiden.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for sundheds-
væsenets nutid og fremtid, herunder studerende på sund-
hedsfaglige uddannelser, ledere, tillidsvalgte og politikere.

Har du læst?

DEL 1. Sundhedsvæsenets organisering
Kapitel 1: De ældre medicinske patienter
Kapitel 2: Teknologi i sundhedsvæsenet
Kapitel 3:  Sammenhængende tvær -

sektorielle patientforløb
Kapitel 4:  Hospitalsdesign og patienternes 

psykiske og fysiske trivsel
Kapitel 5: Tværprofessionelt samarbejde

DEL 2. Sygeplejeprofessionen
Kapitel 6:  Grundlæggende sygepleje i 

et komplekst sundhedsvæsen
Kapitel 7:  Rekruttering og fastholdelse

af sygeplejersker
Kapitel 8:  Fastholdelse af nyuddannede 

til faget
Kapitel 9:  Misklang mellem sygeplejens 

sag og fag
Kapitel 10:  Fremtidens sygeplejerske -
 uddannelse

DEL 3.  Mennesket, borgeren og patienten
Kapitel 11:  Brugerinddragelse i sundheds-
 væsenet
Kapitel 12:  Pårørendeinddragelse og 
 familiesundhed
Kapitel 13: Sårbarhed
Kapitel 14: Ulighed i sundhedspraksis
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REFLEKSION OG REFLEKSIVITET I SYGEPLEJE

Denne bog handler om refleksion og refleksivitet i sygepleje. 
På sygeplejerskeuddannelsen og i klinikken støder studerende og sygeplejer-
sker ofte på opgaver eller situationer, hvor de skal reflektere over noget. Det kan 
fx være i forbindelse med opgaveskrivning eller i mødet med en patient eller en 
borger. Men hvad vil det egentlig sige at kunne reflektere og forholde sig reflek-
sivt til sin praksis – og ikke mindst: Hvordan gør man? 

Bogen består af to dele fordelt på 10 korte kapitler.
I del 1 går forfatterne i dybden med begrebet refleksion. Du får bl.a. viden om 
de teorier, der ligger til grund for begrebet, og om, hvordan refleksion både 
kan være et mål og et middel i sygeplejerskens praksis. Derudover får du præ-
senteret forskellige metoder og modeller til, hvordan du kan arbejde med både 
mundtlig og skriftlig refleksion. Herunder forfatternes egen model: Kabska. 
I del 2 ser forfatterne nærmere på begrebet refleksivitet og viser gennem teorier, 
metoder og med eksempler, hvordan du som sygeplejerske eller sygeplejestu-
derende bevidst kan bruge refleksivitet i din praksis.

Alle kapitler i bogen indeholder eksempler fra 
tre forskellige typer praksis: klinisk praksis, 
uddannelsespraksis og forskningspraksis. 
I bogen finder du desuden øvelser og 
studieunderstøttende spørgsmål. 

Kabska-figuren
Kabska er både en refleksions-
metode og en fysisk model.
Kabska er en forkortelse af
modellens indholdselementer: 

Ka står for kan
b står for bør
ska står for skal. 

Læs mere om Kabska
på side 81.

KORT OG GODT OM SYGEPLEJE
– tidligere udgivelser

SUSANNE FRIIS 
SØNDERGAARD (f. 1962) 
er sygeplejerske, master i lære-
processer, ph.d. og arbejder som 
postdoc i en delt stilling mellem 
Hospitalsenhed Midt, Center for 
Forskning i Klinisk Sygepleje, 
og VIA University College syge-
plejerskeuddannelsen, Campus 
Viborg. Hun har i mange år 
arbejdet systematisk med 
refleksion og refleksivitet som 
grundlag for læring, uddannelse 
og kompetenceudvikling for 
sygeplejersker og studerende.

MARIANNE EG (f. 1971), 
er sygeplejerske, MScN, ph.d. 
og arbejder som forskningssyge-
plejerske på afdelingen Børn og 
Unge ved Hospitalsenhed Midt. 
Marianne har været underviser 
på VIA University College syge-
plejerskeuddannelsen, Campus 
Viborg. Hun har mange års 
erfaring med systematisk kvali-
tetsudvikling af sygepleje, og 
refleksion og refleksivitet har 
her været centralt for at udvikle 
evidensbaseret sygeplejepraksis 
i de afdelinger og sammenhæn-
ge, som hun har arbejdet i.
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Sådan gør du 
• Farvekopiér 1:1 (vigtigt) 
på almindeligt printerpapir 
(ikke for tykt). Eller print 
fra dette link (pdf): 
samfundslitteratur.dk/refleksion

Samlevejledning 
• Tjek størrelsen på dit print:

Længste side skal måle 93 mm.
• Skær/klip figuren ud langs klippe-

stregerne:   (husk cirklerne).
• Fold langs linjerne markeret med

  (tip: du kan ‘tegne’ dine egne 
bukkestreger op med noget spidst, fx bag-

siden af en saks/skalpel – eller en passer).
• Lim flap (1) – til et trekantet kræmmerhus.
• Vigtigt: Læg bolden ind nu.
• Lim flapperne (2) og (3). Når limen er 
hærdet, kan du evt. klippe hullerne til 
på siderne med “bør” og “skal”.D
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Der er behov for et paradigmeskifte på det

psykiske sundhedsområde. Væk fra psykiatriens

snævre forståelse af syg og rask som absolutte

modsætninger. Og mod recovery, en forståelse

af det at komme sig som en personlig og kom-

pleks proces. En forståelse, der allerede nu

informerer en række sundhedsfaglige og sociale

indsatser i velfærdsinstitutioner og civil-

samfundet. Denne bog anlægger et humanistisk

blik på recovery og viser, hvorfor det er

tiltrængt.

Bogen er udarbejdet af både brugere og førende

forskere på feltet og indkredser de begreber,

betingelser og rettigheder, der gør det muligt

for professionelle og andre at hjælpe brugere

og familier med psykiske lidelser med at

leve så godt som muligt.

Læs også:

• Social udsathed

og sygepleje

• Sundhed, menneske

og samfund

• Patientinddragelse
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Lisbeth Aaskov Falch og Dorthe Boe Danbjørg (red.)

Et sundhedsvæsen
for fremtiden
Sygeplejersker viser vejen 

Samfundslitteratur



Lisbeth Aaskov Falch og Dorthe Boe Danbjørg (red.)
Et sundhedsvæsen for fremtiden
Sygeplejersker viser vejen 

1. udgave 2023

© Forfatterne og Samfundslitteratur 2023

Forlagsredaktør: Christine Ploug Lindberg
Manuskriptredaktør: Andreas Straarup Madsen
Omslag: Jes Madsen (Imperiet)
Sats og figurer: Steen Christensen, SL grafik (slgrafik.dk)
Bogen er sat med Minion Pro og Myriad Pro
Tryk: Latgales Druka

ISBN: 978-87-593-4056-1 (trykt bog)
ISBN: 978-87-593-4256-5 (e-bog)

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at 
vores papir kommer fra bæredygtigt 
drevne FSC-certificerede skove og andre 
ansvarlige kilder.

Udledningen af drivhus-
gasser fra fremstillingen af
denne tryksag er beregnet
i henhold til ClimateCalc.

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000171/LV

Samfundslitteratur
info@samfundslitteratur.dk
samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i over-
ensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske 
efter aftale med Copydan Tekst & Node.



Indhold

Forord af Ove Kaj Pedersen 15

Introduktion og læsevejledning 19

Tak 23

Del 1. Sundhedsvæsenets organisering

Kapitel 1

De ældre medicinske patienter 27
Lisbeth Aaskov Falch

Case: Gudrun 27

Baggrund 28

Problematikker 29
Når ældre bliver specialeløse 29
Når ældre bliver interesseløse 31
Når ældre bliver historieløse 32

Vigtigheden af de ældres livshistorie og hverdagsliv 33

De ældres oplevelser 34

Der er plads til forbedringer … 34

Anbefalinger 35
Anbefaling 1: Opbyg større geriatrisk kapacitet 35
Anbefaling 2: Gør geriatrien HOT frem for NOT, særligt hos sygeplejerskerne 35
Anbefaling 3: Minimer de mange flytninger af ældre medicinske patienter 36
Anbefaling 4: Sats på helhedstænkning i forhold til pleje og behandling  

af de ældre 36

Afrunding og hovedpointer 37

Referencer 37



Kapitel 2

Teknologi i sundhedsvæsenet 39
Dorthe Boe Danbjørg

Case: Videostuegang 39

Baggrund 40

Problematikker 41
Når teknologier fremmedgør 41
Når teknologier har begrænset klinisk værdi 42
Når teknologier bliver forventede problemknusere 42

Anbefalinger 44
Anbefaling 1: Styrk de sundhedsprofessionelles teknologiforståelse 44
Anbefaling 2: Inddrag de sundhedsprofessionelle i teknologiudviklingen 47
Anbefaling 3: Brug modeller til undersøgelse og evaluering 48

Afrunding og hovedpointer 49

Referencer 49

Kapitel 3

Sammenhængende tværsektorielle patientforløb 51
Anne Bendix Andersen

Case: Anders 52

Baggrund 52

Problematikker 53
De politiske intentioner om samarbejde er under pres 53
Sundhedsprofessionelles fjerne relationer udfordrer kravet om samarbejde og 

sammenhæng 56
It-systemer komplicerer samarbejde 57

Anbefalinger 58
Anbefaling 1: Inddrag sundhedsprofessionelle og borgere i 

forandringsprocesser 59
Anbefaling 2: Styrk de sundhedsprofessionelles mandat og 

beslutningskompetence 60
Anbefaling 3: Ryd op i forhold, der modarbejder sektorsamarbejdet 61

Afrunding og hovedpointer 61

Referencer 62



Kapitel 4

Hospitalsdesign og patienternes psykiske og 
fysiske trivsel 65
Susanne Friis Søndergaard og Marianne Eg

Case: Peter 65

Baggrund 66

Problematikker 67
Værdighed og privatliv for patienten, men måske også ensomhed i luksus? 67
Ensartethed – kan man finde (én) vej? 68
Digital teknologi – en krog til virkeligheden? 69
Skal de pårørende være til stede eller ej? 71

Anbefalinger 72
Anbefaling 1: Undgå konceptet “one size fits all” 73
Anbefaling 2: Inddrag brugerne i alle processer 73
Anbefaling 3: Inddrag eksisterende data i processen som en del af  

evidensbaseret design 74
Anbefaling 4: Vurder kritisk, hvordan sygepleje/behandling kan planlægges, 

udføres, evalueres og udvikles i nye byggerier 74

Afrunding og hovedpointer 75

Referencer 76

Kapitel 5

Tværprofessionelt samarbejde 79
Jesper Frederiksen

Case: Olga 80

Baggrund 80

Det tværprofessionelle samarbejde fra sundhedsfremme til 
styringslogik 81

Problematikker 83
En god praksis, men ikke et quickfix til at løse et mismatch mellem opgaver og 

personalemangel 83
Indebærer tværprofessionelt samarbejde en ny-orientering eller 

deprofessionalisering? 84
Tværprofessionelt samarbejde som vedligeholdelse af den sociale 

organisering 85




