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Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil år 2010 

 

Indledning 
Kompetencebegrebet har gennem de seneste år både nationalt og internationalt haft 

en betydelig gennemslagkraft set i et fagprofessionelt perspektiv. Ved 

sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro blev der 2001 udarbejdet en kompetenceprofil 

af en sygeplejerske. Kompetenceprofilen blev formuleret med baggrund i en empirisk 

undersøgelse (Krøll og Hansen 2000), Bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen 

og skolens studieordning. Kompetenceprofilen blev udmøntet i kompetencelister 

knyttet til hvert semester, der som studieredskab har til hensigt dels at igangsætte 

læreprocesser, dels at skabe kontinuitet, og samtidig styrke sammenhængen mellem 

teoretiske og kliniske studier. Kompetencelisterne er også med til at skabe dialog 

mellem de kliniske undervisningssteder og skolen. Kompetencelisterne tydeliggør for 

den studerende, hvilke kompetencer der skal opnås på de enkelte semestre. 

 

Formålet med denne undersøgelse er, at afdække om den nuværende 

kompetenceprofil af en sygeplejerske er tidssvarende, set i lyset af 

professionsbachelorbekendtgørelsen, hvor der er lagt op til at uddannelsen skal være 

udviklingsbaseret, professionsbaseret og have forskningstilknytning. Samfundets og 

specielt sundhedsvæsnets ændringer har selvsagt indflydelse på kravene til en 

færdiguddannet sygeplejerske ligesom den europæiske uddannelsesdebat stiller krav 

om gennemsigtighed, gennemskuelighed og sammenlignelighed. Ifølge Bologna 

aftalen har man indledningsvis beskrevet uddannelsernes degree level med tilhørende 

slutkompetencer. Videre stilles krav om beskrivelse af en kompetenceprofil knyttet til 

graden, - når vi taler om sygeplejerskeuddannelsen drejer det sig om graden 

professionsbachelor (Bologna følgegruppen 2003). 

 

Metoden 
Vores formål med projektet har været at få viden om, hvad sygeplejersker ansat 

indenfor forskellige områder i sundhedsvæsnet dvs. vore aftagere mener, 

sygeplejersker skal kunne nu og om fem år, forstået som; hvilke kompetencer er 

nødvendige for at kunne fungere i klinisk praksis nu og i år 2010. Der tages 

udgangspunkt i klinisk praksis og deres udsagn om kompetencer, og ønsket er at 
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anlægge et induktivt perspektiv, der vægter opdagelse af nye teorier - i vores 

projekt nye kompetencer.  

Metodisk tages udgangspunkt i grounded theory, der giver mulighed for på basis 

af en analyse af kvalitative data, at ”tilvejebringe en grundig beskrivelse af et 

bestemt fænomen” (Holm 2001,pp. 223) i dette projekt en kompetenceprofil af 

en sygeplejerske. Der tages udgangspunkt i grounded theory som beskrevet af 

Glaser og Strauss, der påpeger muligheden for at indsamle og systematisere 

bearbejdning af data. Denne mulighed udnyttes her til at belyse udviklingen i 

forhold til krav om kompetencer til den nyuddannede sygeplejerske siden 2000. 

For det andet er metoden ofte anvendt af sygeplejersker til at skabe ny viden om 

sygepleje (Ramhøj 1993). For det tredje giver den mulighed for at foretage 

sammenligninger med nye datamængder og i nye kontekster, idet teori ikke 

betragtes som et veltestet endegyldigt resultat, men jo længere og dybere 

fænomenet undersøges, jo større chancer er der for at resultatet kan holde. 

Endelig drejer det sig om praksisforankret teoriudvikling, hvilket harmonerer 

godt med den sygeplejefaglige referenceramme, der er valgt ved 

Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.  

 

Grounded theory opererer ikke med et ideal om at forskeren er en fuldstændig 

blank tavle, men med en bevidsthed om anvendelse af egne faglige og personlige 

erfaringer omkring emnet, der anvendes kreativt i analyseprocessen. Vor 

forforståelse er givetvis præget af minimum tre tekster: For det første af 

sygeplejerske og filosof Merry E. Scheels teori Interaktionel sygeplejepraksis, der er 

referenceramme for sygeplejeuddannelsen i Holstebro. For det andet af de 

kompetencer, som nævnes i Bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen. Det 

drejer sig om en kritisk og analytisk kompetence, en praktisk og personlig 

handlekompetence i forhold til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje, en 

refleksiv og en kommunikativ kompetence (Bek.nr. 232, 2001).  Og sidst men ikke 

mindst de fem typer kompetencer, der blev anvendt ved Krøll og Hansens 

undersøgelse. Det drejer sig om basiskompetencer, faglige kompetencer, 

kompetencer i kritiske hændelser, organisationskompetencer og sociale 

kompetencer, som de er beskrevet ifølge Edvardsson og Thomasson i bogen 
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Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv (Edvardsson og Thomasson, 

1996).   

 

Indsamling af data  
Data indsamles via et spørgeskema med åbne spørgsmål (bilag 1). Besvarelsen er 

anonym - blot med angivelse af hvor mange personer, der har deltaget i besvarelsen, 

og ansættelsessted eksempelvis, ansættelse i primær eller sekundær sektor. For 

sekundær sektor tillige ved angivelse af afsnittets type: medicinsk, kirurgisk, 

ambulatorium eller behandlingsafsnit.  

 

I spørgeskemaet stilles to spørgsmål: 

1. Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske kunne hos jer? Nævn de fem 

vigtigste kompetencer. 

2. Skal den sygeplejerske, der bliver uddannet i 2010, kunne noget andet og 

mere, end den sygeplejerske vi uddanner i dag? Hvis svaret er ja, nævn de 

fem vigtigste kompetencer. 

 

Undersøgelsens population er ledende sundhedsplejersker, ledende 

sygeplejersker på alle niveauer, udviklingskonsulent, udviklingssygeplejerske, 

uddannelsessygeplejersker i sygehusafsnit og kommuner – kliniske vejledere i 

primær og sekundær sektor, 7. semester studerende og sygeplejelærere (bilag 

2). I alt har 169 personer deltaget i besvarelserne, på trods af at svarprocenten 

på antallet af udsendte skemaer er 38,2%. Der bliver i alt beskrevet 492 

kompetencer i besvarelserne. Derfor er der tale om et vældig fyldigt 

datamateriale, der giver mulighed for en nuanceret beskrivelse af nødvendige 

sygeplejekompetencer.  

 

Bearbejdningen 
I analyseprocessen, kaldet kodning indenfor grounded theory, har vi bestræbt os på 

at stille os åbne og modtagelige for de udsagn, informanterne kommer med i først 

den åbne og efterfølgende den aksiale og selektive kodning. Begge er udarbejdet i 
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fællesskab med stor opmærksomhed på at stille data spørgsmålet: ”hvad taler de 

om?”. 

I den åbne kodning defineres og identificeres dimensioner og egenskaber ved det 

studerende fænomen, derfor grupperede vi udsagnene efter meningsindhold. 

Derved blev de meningsbærende dimensioner samlet til 60. Formålet med den 

aksiale kodning er at klarlægge forbindelserne mellem de meningsbærende 

dimensioner  også kaldet kategorier. Denne del af analysen var den mest 

komplekse og der, hvor vi havde god nytte af drøftelse med sparringsgruppen. Vi 

har i alt holdt tre møder med sparringsgruppen, der havde følgende deltagere 

lektor ved Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet Birthe D. Pedersen, 

vicerektor Hanne Hansen og MPH Anette Meldgaard. Vi modtog konstruktiv kritik 

både ift. synliggørelse af hvem informanterne var, procentvis fordeling af svarene 

og kvalificering af udsagnene i forhold til Scheels teori.  

 

Resultatet af den aksiale kodning blev en model med fem kategorier af 

kompetencer: kompetence til interaktion og kommunikation samt kompetence til at 

udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje. Kompetence til interaktion og 

kommunikation placeres centralt i modellen, fordi sygepleje foregår i interaktion og 

kommunikation uanset, om det drejer sig om at udføre, lede, formidle eller udvikle 

sygeplejen (se bilag 3). Den selektive kodning tager udgangspunkt i de enkelte 

kategorier og gør rede for den teoretiske sammenhæng i data (Holm & Schmidt, 

2003). Den selektive kodning gengives i det følgende i afsnit, som vi har valgt at 

kalde kvalificering af udsagnene. Dette for at synliggøre hvordan vi er kommet fra 

de 492 udsagn bliver til 30 kompetencer.  

 

Kvalificering af udsagnene  
I det følgende vil vi kvalificere indholdet i de fem kategorier i forhold til M. Scheels 

teori om Interaktionel sygeplejepraksis samt andre relevante teorier ud fra 

ovennævnte rækkefølge. Interaktionel sygeplejepraksis er valgt, fordi den indgår i 

sygeplejens paradigme, som det er beskrevet i studieordningen ved 

Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Det har også været naturligt for os at inddrage 

Bekendtgørelse nr. 232 om sygeplejerskeuddannelsen, bekendtgørelse nr. 113 om 

uddannelsen til professionsbachelor samt rapporten: ”Mod en dansk 

kvalifikationsnøgle for videregående uddannelser (Qualifications Framework)”. 
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Der følger fem afnsit – et for hver kompetencekategori. Hvert afsnit afrundes med en 

delkonklusion om hvilke kompetencer, der hører til i den aktuelle kategori. 

Afslutningsvis samles delkonklusionerne mhp. at afdække eventuelle overlappende 

kompetencer og endelig tegne en kompetenceprofil af en nyuddannet sygeplejerske år 

2010. 

Kursiveret tekst er afskrift af data, og tekst i [  ] er forfatternes indskudte 

bemærkninger. 

 

Kompetence til interaktion og kommunikation  
Om denne kategori skriver informanterne, at en nyuddannet sygeplejerske skal have 

kompetence til interaktion med patienten - etik medinddragelse af pårørende, respekt 

for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse, at være etisk og moralsk bevidst. 

Ansvarlighed i forhold til patienten, samarbejdspartnere og sig selv. Ansvarlig og 

tillidsfuld. Tilegner sig indgående kendskab til patienten og dennes situation. 

Argumentet for dette er, at det er nødvendigt for at kunne planlægge, iværksætte, 

varetage og koordinere, justere og evaluere sygeplejen – med vægt på 

selvstændighed i opgavevaretagelsen. Når informanterne kæder interaktion sammen 

med respekt for det enkelte menneske, medinddragelse af pårørende, ansvarlighed, 

tillid og at være etiske og moralsk bevidst hænger det sammen med, at sygepleje 

foregår i mellemmenneskelige relationer, ligeværdighed på trods af, at sygeplejersken 

ofte har mest magt i situationen, fordi patienten er afhængig af sygeplejersken. Med 

magten følger også et ansvar for det menneske, man har magt over. Den magt 

udøves optimal, til patientens bedste, når sygeplejersken kender patienten godt. Hun 

er så bekendt med hvilke ressourcer og værdier, patienten har og kan tage hensyn til 

dem i sygeplejen. Interaktion i relationen mellem patient og sygeplejerske er altså 

ladet med værdier og magt. Det stemmer godt overens med Interaktionel 

sygeplejepraksis. For ifølge M.E. Scheel er interaktion ”det at kommunikere i videste 

betydning og handle sammen med andre” (Scheel 2005,p.189). Dette henviser til 

sammenhængen mellem interaktion og kommunikation. Interaktion som gensidig 

påvirkning og samarbejde mellem mennesker og samfund. Det hænger sammen med 

opfattelsen af mennesket som værende involveret i verden og hele tiden undervejs i 

sit med- og modspil med andre mennesker i en verden, der er under stadig 

forandring. Mennesket er samtidig i et afhængighedsforhold til andre mennesker 

(ibid.,p.75,207,249-250). 
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Interaktionen mellem mennesker er baseret på værdier og forpligtelser. Det er altså 

ikke en hvilken som helst gensidig påvirkning. Det drejer sig om en 

forståelsesorienteret indstilling og handling, hvor alle har lige adgang til at blive hørt 

(ibid.,p.133) og om anerkendelse af andre mennesker (ibid.,p.238-239). 

 

Relationel kompetence uddybes i data med at opbygge en god kontakt, samarbejde 

og afslutte igen. At turde være til stede, være lyttende og have empati og udøve 

omsorg for patient og pårørende. Relationel kompetence betyder således at være 

interesseret i den anden person og dennes familie eller nære, at ville det andet 

menneske, være oprigtigt tilstede. Disse udsagn indgår for os at se i æstetisk-

ekspressiv fornufts- og handlemåde ifølge Scheel, idet sygeplejersken bruger sine 

sanser til at stille sig åben og lyttende for herefter at fortolke og forstå de indtryk, hun 

får af patienten i situationen. Denne handlemåde omfatter også, at sygeplejersken 

stiller sin viden til rådighed for patienten, så patienten opnår større forståelse for sin 

egen situation således, at der bliver tale om gensidig forståelse eller 

horisontsammensmeltning (ibid.,p.224). Et er, at turde være der og lytte,  

interaktionel sygepleje kræver også personlig og faglig modspil.  

 

Data taler om personlige og sociale kompetencer i form af: sociale kompetencer, med 

vægt på store kommunikationsevner, fleksibilitet, samarbejde med patient, 

pårørende, mono- og tværfagligt og tværsektorielt. Det tales om mødet med meget 

forskellige mennesker, mod og humor, turde se og prøve nye muligheder, gå foran. 

Dette stiller krav om faglig indsigt i et kompleks sundhedssystem, men også 

personlige egenskaber, hvor humor kan være med til at løse op og give overskud i en 

svær situation. Måske endda give mod til at afprøve nye muligheder. Dele heraf peger 

mod Scheels kognitive instrumentelle handlemåde, idet fagligheden ligger i faglig 

viden og kunnen, i håndværket. Samtidig peger de på den moralsk-praktiske 

handlemåde, idet ”mødet” eksisterer i nærvær og respekt for det andet menneske. 

For at møde patienten på en autentisk (ægte og ærlig) og kompetent måde skal 

sygeplejersken ud over at turde være til stede i situationen være bevidst om, hvad 

hun eller han har at byde på som fagperson. Data taler her om at udvikle 

professionelt virke i forhold til patienten, bevidsthed om fagidentitet og 

handlekompetence. 
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For at kunne yde kvalificeret sygepleje og indgå i tværfagligt samarbejde kræves 

faglig viden og bevidsthed om fagets identitet. Uden dette kender sygeplejersken 

hverken eget ansvars- og kompetenceområde eller grænsen for, hvornår andre 

faggrupper skal ind med deres bidrag. Sygeplejefaglig identitet er ifølge Scheel 

afhængig af sammenhæng mellem det faglige indhold og fagets samfundsmæssige 

opgave, og den samfundsmæssige opgaves kvalitet er afhængig af sygeplejefagets 

faglige indhold (ibid.,p.103). 

 

Om kommunikation skriver informanterne: Kommunikativ kompetence drejer sig om 

verbal, nonverbal samt teknologisk kommunikation. God til at kommunikere også 

professionelt og afpasset samtalepartnere. 

Den kognitive instrumentelle del af kommunikationen forudsætter både en faglig 

viden om det, der tales om og viden om teorier om kommunikation. Tillige med en 

håndværksmæssig praktisk evne til at tale med andre mennesker. Samtidig skal 

sygeplejersken kunne indleve sig i situationen, i daglig tale såkaldt 

situationsfornemmelse.  

At kunne forme forholdet til andre mennesker er ligeledes et væsentlig aspekt i 

kommunikationen og indgår i den moralske praksis. For at illustrere kompleksiteten 

og nuancerne i ovenstående, tænker vi i forskellighederne i at kommunikere med 

eksempelvis en ekspressiv afatiker, en tidligere amtspolitiker, et barn, en dement osv. 

Kommunikation forstås i interaktionel sygeplejepraksis som en nuancering mellem den 

sprogløse kommunikation, dialogen og diskursen. En nuancering, der er afhængig af 

det aktuelle problem, situationen og hele konteksten (ibid.,p.136). Diskurs i oprindelig 

betydning som gensidig forståelsesorienteret og herredømmefri kommunikation 

anvendes til at argumentere for sygeplejens sag i sygeplejekollektivet og på det 

universalistiske niveau (ibid.,p.92,134-135). De etiske krav til diskurs om at være 

sandfærdig, forståelig, vederhæftig og normativ er også krav, der set ud fra en 

moralsk-praktisk fornuft er værdifulde at stille til enhver samtale, så patienten 

respekteres og får de bedste betingelser for at træffe beslutninger vedrørende egen 

situation.  
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I data anvendes hverken udtryk som dialog eller diskurs - men samtale, der godt kan 

forstås som synonym for dialog. Ifølge data skal samtalen afpasses til 

samtalepartneren, og sygeplejersken skal kunne kommunikere individuelt i en 

mangfoldig patientgruppe. Heri ligger sandsynligvis implicit en forståelse af at tale 

forståelig med den enkelte og at tale sandt. Informanterne taler om ærlighed. Det må 

svare til at være vederhæftig. Det er tre af de fire etiske krav, der stilles til en 

diskurs. Derudover nævner data krav om selvstændighed, at være synlig i sin 

faglighed i teamet, handlekompetence og tværfaglig- tværsektoriel samarbejde som 

kompetencer. Dette i forening vurderer vi som krav og evne til diskurs i 

sygeplejekollektivet og på det universalistiske niveau (ibid.,p.134). 

 

Teknologisk kommunikation knyttes til IT – kompetence. Kompetence til at anvende 

IT omtales af mange informanter som vigtigt i 2010. Her taler data om detaljer i 

forbindelse med at kunne kommunikere via Internet, betjene EPJ og IT som 

arbejdsredskab i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring. Der nævnes også 

begrebet IT-litteracy, som på dansk oversættes til informationskompetence. I den 

forbindelse kan det være relevant at inddrage stud.scient.bib. Claus Bjergs artikel 

”Udvikling af informationskompetence i uddannelsessystemet” fra 

Undervisningsministeriets hjemmeside. Heri er informationskompetence beskrevet 

som et meget sammensat begreb, der rummer færdigheder til at anerkende at 

korrekt og komplet information er basis for fornuftige beslutninger, herunder at 

erkende når der er et informationsbehov. At kunne formulere relevante spørgsmål, 

søge systematisk både i bibliotek, internationale og lokale elektroniske netværk, finde 

de rette informationer, vurdere og anvende dem korrekt. Den studerende skal kunne 

fortolke, skabe og syntetisere information og have færdigheder til at lære at lære. Og 

informationen skal bruges til problemløsning og kreativ tænkning (Bjerg,2004). 

At lære at lære indgår også i data og her er tydelig sammenhæng til fagudvikling.  

 

I data vedrørende kompetencer hos en nyuddannet sygeplejerske i 2010 indgår også 

kompetence til at turde deltage aktivt i prioriteringer i sundhedsfaglige spørgsmål. 

Deltage i den offentlige debat. Argumentere fagligt og politisk. At deltage i den 

offentlige debat leder tanken hen på demokrati. I Bekendtgørelsen fremgår, at 
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uddannelsen skal ”udvikle deres [de studerendes] interesse for og evne til aktiv 

medvirken i et demokratisk samfund” (Bek.nr.232, kap.2, §8). 

Dette er også helt i tråd med Scheels teori, idet det drejer sig om sygeplejens 

universalistiske niveau, hvor sygeplejerskekollektivet må kæmpe for at alle har lige 

ret til omsorg og pleje af kvalitet. Der er et fundamentalt krav om solidaritet med de 

dårligst stillede patientgrupper (Scheel, 2005,p.196). Scheel skriver videre:  

 
”Det er vigtigt at være med til at højne dette betydningsfulde arbejdes 
status [det professionelle omsorgsarbejde]. Diskursetikken giver 
sygeplejerskekollektivet mulighed for via argumentation at nå frem til 
etiske beslutninger og handlinger, der kan accepteres af alle berørte 
parter i forhold til, hvad der er retfærdigt eller uretfærdigt, rigtigt eller 
forkert vedrørende pleje og omsorg….også argumentere politisk for 
principper i relation til demokrati og menneskerettigheder. Målet er ikke 
fremtvunget konsensus, men derimod igennem samtale, i fællesskab at 
forsøge at finde en human og menneskeværdig udvej på etiske konflikter 
og dilemmaer” (ibid.,p.196-197). ”Sygeplejepraksis på det universalistiske 
niveau drejer sig…om omsorg for omsorgen, hvilket betyder, at 
prioriteringsdiskussioner i forhold til retfærdig omsorg på overordnet plan 
må finde sted på dette niveau. Prioritering i sundhedsvæsenet ….har til 
hensigt at fordele de til rådighed værende ressourcer på den 
samfundsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. Det er ønsket at placere 
ressourcerne der, hvor man får mest for pengene, der hvor de gør mest 
nytte. Det er politikerne, der er de endelige beslutningstagere, men 
eftersom enhver prioritering på det overordnede plan også får betydning 
for de enkelte patienter, for den pleje og omsorg det er muligt at yde, er 
det uhyre vigtigt, at også sygeplejersker deltager i debatten omkring 
prioritering” (ibid.,p.197-198).  
 

Af ovenstående ses sammenfald mellem krav til nyuddannede sygeplejersker fra 

informanterne, fra Undervisningsministeriet og i Scheels teori om, at den 

nyuddannede har kompetence til at kunne deltage i debatten om prioritering af 

ressourcer i sundhedsvæsenet. Det vil altså sige, at disse udsagn er yderst 

kvalificerede. 

 

I data nævnes endvidere vigtigheden af at kunne rumme at klienterne forholder sig 

kritisk til den givne sygepleje. At kunne honorere ”krav” fra fremtidens patienter, som 

er ”kritiske” og ”oplyste” Her drejer det sig sandsynligvis om selvforståelse og 

omverdensforståelse ifølge Scheel. Begge aspekter tænkes med, fordi det er i samspil 

med andre mennesker, man lærer sig selv og sine grænser at kende, og det er 

nødvendigt at kunne tåle, at patienterne stiller spørgsmålstegn ved det, vi siger og 
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gør, fordi disse spørgsmål må ses som patientens interesse for at blive klogere på sin 

situation. Derfor er disse spørgsmål vigtige for de rummer sandsynligvis emner, der 

fortsat er uklare – i hvert fald for patienten. Derfor er det nødvendigt at kunne lytte, 

fortolke patientens udsagn og stille faglig viden til rådighed for patienten mhp. 

horisontsammensmeltning. Respekten for og samarbejdet med patienten kan kun 

foregå ligeværdigt, hvis patienten er orienteret om og forstår, hvad der foregår. 

Ligeværdighed omfatter også retten til, at patienten er uenig med sygeplejersken. 

Ifølge Scheel indebærer det, at sygeplejersken stiller sig åben i forholdet til patienten 

[også selvom patienten er uenig eller utilfreds]. Sygeplejersken må være kritisk 

selvreflekterende og f.eks. overveje, om hun fejlagtigt er ved at påtvinge patienten 

sin egen opfattelse af situationen. I stedet må hun være kreativ og se nye muligheder 

for fælles forståelse (ibid.,p.208,223,232,250,259,266).  

 

Informanterne svarer også at den nyuddannede skal kunne skabe gode udviklende 

samarbejdsmiljøer, være tovholder i tværsektoriel samarbejde, udføre helhedsarbejde 

- måske arbejde tværsektorielt. Da sygepleje foregår i samarbejdsrelationer både ift. 

patienter og pårørende, kolleger og andre fagpersoner både i primær og sekundær 

sundhedssektor, er kompetence til samarbejde væsentligt. Udsagnene er relevante og 

kan underbygges med teori om interaktionel sygeplejepraksis, da tværfagligt 

samarbejde ifølge Scheel er ”uhyre vigtigt, idet det ikke kun er én faggruppe, der 

alene kan varetage de komplicerede sundhedsfaglige opgaver, der er i samfundet i 

dag” (ibid.,p.105). Scheel skriver videre, at der har fundet en arbejdsdeling sted i 

samfundet, og alle bidrager på hver deres måde med specifik fagforståelse til løsning 

af samfundets sundhedsmæssige problemer, derfor er det nødvendigt at have en 

sikker sygeplejefaglig identitet og vide hvad faget kan bidrage med. I modsat fald er 

der risiko for at fremstå som usikker i samarbejdet. ”Det er denne dynamiske proces 

tværfagligt samarbejde må bygge på” (ibid..p.106), og Scheel går så langt som til at 

bifalde forslaget om et overordnet sundhedsfagligt paradigme (ibid.,p.106).  

Data giver altså god mening set i forhold til interaktionel sygeplejepraksis.  

 

Data drejer sig også om kompetence til at møde mennesker fra andre kulturer, kunne 

håndtere kulturelle og etniske forskelle. Kunne udføre god tværkulturel sygepleje, 

multikulturelforståelse. Kunne møde mennesker fra andre kulturer. Kunne samarbejde 
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med mennesker fra andre kulturer. Det er relevante udsagn, da Danmark er på vej til 

at blive et multikulturelt samfund, og sygeplejersker vil i sundhedssystemet møde 

mennesker med helt forskellige værdier i tilværelsen, f.eks. mht. opfattelse af 

sundhed, sygdom, familien og det gode liv. De vil også have forskellige religiøse 

tilhørsforhold. En sådan kompetence må indebære at kunne møde mennesker 

uafhægnigt af alder, hudfarve, tro, kultur, handicap eller sygdom, køn, nationalitet, 

politisk overbevisning, race og social status (ICN, 2000). Udsagnene kan også 

underbygges med Interaktionel sygeplejepraksis, hvor mennesket er en person uanset 

farve, køn, race, religion osv. Således vil den æstetisk ekspressive og moralsk 

praktiske handlemåde i princippet være uændret, idet sygeplejersken under alle 

omstændigheder inddrager patientens livsverdensværdier i plejen (Scheel, 

2005,p.268). Sygeplejerskens kognitive instrumentelle fornuft kræver kundskab om 

patienters kultur og livsverdensværdier. Der kan også være tale om særlige 

instrumentelle færdigheder i forbindelse med personer fra andre kulturer.  

 

Der er altså god sammenhæng mellem data og Scheels teori om interaktionel 

sygepleje forstået som en praksisdisciplin, hvor det er kommunikation og interaktion 

mellem mennesker det drejer sig om (ibid.,p.128), men hvordan ser sammenhængen 

ud i forhold til Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen? 

Som det fremgår af ovenstående er der stort sammenfald mellem begreberne 

interaktion og samarbejde, og i bekendtgørelsens står ”Formålet med 

sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at 

kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt 

samarbejde” (Bek.nr.232, 2001, §1). I stk.2 punkt 3 står der, at de studerende skal 

kvalificere sig til at indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre 

faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund . Kompetence 

til samarbejde er altså prioriteret meget højt – og med rette, idet sygepleje foregår i 

mellemmenneskelige relationer. Meget tyder på, at der også i bekendtgørelsen ligger 

en forståelse af, at kommunikation selvfølgeligt indgår i samarbejde mellem 

mennesker, for det er først i bilag 1 under beskrivelse af sygeplejefaget, at der 

eksplicit nævnes, at faget skal udvikle de studerendes faglige identitet og 

kommunikative kompetence som udgangspunkt for samarbejde med patienter, 

pårørende, kolleger og andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet. Her er således 
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også overensstemmelse mellem bekendtgørelsens og Scheels teori, idet 

sygeplejefaglig identitet begge steder ses som en forudsætning for kompetence til 

samarbejde. 

 

Delkonklusion 
Det tyder altså på, at der er dækning for at udlede, at kompetence til interaktion og 

kommunikation er centralt i det at udøve sygepleje, hvorfor krav om, at de 

studerende arbejder med kompetencer hertil er hensigtsmæssigt. Skal der beskrives 

en kompetenceprofil af en nyuddannet sygeplejerske år 2010, må der imidlertid 

uddrages væsentlige underområder, så det bliver operationelt for de studerende at 

arbejde med. De underområder, der kan udledes af den foranstående analyse, er 

følgende: 

• Kompetence til, at respektere det enkelte menneske uafhængigt af etnisk, 

kulturel, religiøs og sproglig baggrund. Det enkelte menneske kan være både 

patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper. 

• Kompetence til, at handle i overensstemmelse med De sygeplejeetiske 

retningslinier til gode for patienten. Herunder at være bevidst om at alle 

menneskelige relationer er magtrelationer, at magten skal udøves til gode for 

patienten, at patienten er afhængig af sygeplejersken som derfor må vise 

ansvarlighed. 

• Kompetence til at kommunikere, herunder at kunne præsentere sig, at kunne 

tilpasse sprogbrug afhængigt af situationen og hvem der tales med, anvende 

hverdagssprog og fagsprog relevant, at kunne lytte, være bevidst om egen og 

patientens nonverbale kommunikation, afprøve og søge bekræftelse på egen 

fortolkning overfor patienten med henblik på horisontsammensmeltning. 

Kommunikere målrettet. Indlede og afslutte en samtale respektfuldt.  

• Informationskompetence. 

• Kompetence til at gøre rede for sygeplejens fag og sag i mono- og tværfagligt 

samarbejde. Det drejer sig om at vide, hvad sygeplejersker kan til forskel fra 

andre faggrupper, eller sagt på en anden måde at udvise sygeplejefaglig 

identitet og således være i stand til at handle selvstændigt i sygeplejen, at 

kunne argumentere fagligt både på det konkrete, situationsorienterede 

praksisniveau og på det universalistiske niveau (politisk). Dette kan samlet set 



Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil 
 

Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, cvu vita.D:\kompetenceprojekt\rapport. Juni 2006. AMO/KN 15

munde ud i en kompetence til at kunne deltage i debatten om prioritering af 

ressourcer i sundhedsvæsenet. 

• Kompetence til selvrefleksion og omverdensrefleksion. Herunder at kunne få øje 

på og turde forholde sig kritisk til egne fordomme, at kunne forholde sig kritisk 

til egen pleje, at kunne rumme at andre forholder sig kritisk til den udøvede 

sygepleje, at kunne sætte sig i patientens sted, at kunne se en sag fra flere 

vinkler. 

• Kompetence til at skabe og bevare tillid hos et andet menneske. Herunder være 

til at stole på, gøre det man siger, man vil gøre/holde aftaler, at vide hvad man 

taler om – eller finde ud af det, evt. overlade det til en anden/overholde sin 

kompetence. 

 

Kompetence til at udføre sygepleje 
Denne kategori beskriver informanterne på følgende måde. At udføre sygepleje 

uddybes med at kunne anvende praktiske kliniske færdigheder i den komplekse pleje. 

Sikkerhed i den grundlæggende sygepleje, herunder hygiejne. Udføre sygepleje med 

udgangspunkt i sygeplejefaglige problemstillinger – med vægt på stor bredde og faglig 

viden og handlekompetence. De sygeplejefaglige problemstillinger er af såvel 

sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, 

rehabiliterende og lindrende karakter ifølge bekendtgørelsen (Bek.nr.232, §1, stk. 2, 

punkt 1). Endvidere tales om: Helhedsplejen til 4 patienter, herunder yde omsorgsfuld 

pleje ud fra den enkeltes behov – samt udføre de dertil hørende procedurer. Kunne 

vurdere og begrunde sygepleje. Skal selvstændigt kunne planlægge og udføre 

grundlæggende sygepleje. Der tales om helhedssyn på familien og sikre helhed i 

patientforløbet1. Helhedssyn og helhedspleje går igen ift. 2010. Her suppleres med 

fokus på det hele menneske (på trods af øget specialisering). Helhedssygepleje med 

udgangspunkt i familiens situation. Have kendskab til ændrede forhold for familier – 

bl.a. arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt. Helhedssygepleje leder tankerne hen på 

teori, der påpeger, at både patienten og pårørende må inddrages i plejen tillige med 

hele patientens livssituation – eller livsverden som det benævnes hos Martinsen og 

Scheel. Det kan måske diskuteres, hvor omfattende viden sygeplejersken behøver i 

                                                 
1 Patientforløbstankegangen benyttes i sundhedsvæsenet, når man beskriver patientens vej gennem 
sundhedsvæsenet, bl.a. fra den privat praktiserende læge og videre til hospitalet med senere udskrivelse. Kilde: 
Sygeplejens fundament, bind1,p.104, 123. 
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forbindelse med korte ambulante tiltag, men grundlæggende er det vel fortsat 

nødvendigt at vide, hvad patientens tager hjem til efter den ambulante pleje og 

behandling. I data påpeges også at sygeplejersker skal arbejde bredere med 

sundhedsfaglige problemstillinger f.eks. forebyggelse af livsstilssygdomme. Vi skal ud 

til befolkningen. Her tænkes sandsynligvis på at sundhedsfremme skal sættes ind før 

der opstår symptomer, der får personen til at søge læge, og på at en større del af 

pleje og behandling foregår i primær sundhedssektor på tværs af sektorer eller i 

sundhedscentre. 

 

Om omsorg skriver informanterne følgende: At drage omsorg for svage patienter og 

befolkningsgrupper. At ”kende” patienten. Bevare omsorgskompetencen [også i 2010] 

Omsorg går aldrig af mode. 

Der knyttes ikke mange ord til i data – måske fordi sygeplejerskerne mener at være 

enige om, hvad omsorg er. Som belæg for informanternes udsagn underbygges med 

teori om omsorg af tre nordiske sygeplejeteoretikere. Ifølge Kari Martinsen er omsorg 

en grundlæggende forudsætning for alt menneskeligt liv, idet mennesker er 

afhængige af hinanden. Omsorg har tre dimensioner: det relationelle, som omfatter et 

nært, åbent forhold mellem to mennesker. Omsorg som et moralsk begreb knyttet til 

princippet om ansvar for den svage, og endelig omfatter omsorg udførelse af 

konkrete, situationsbestemte handlinger baseret på en forforståelse af, hvad der er til 

den andens bedste (Martinsen, 2003 & 2005).  

Ifølge Katie Eriksson består substansen af omsorg af tre udelelige elementer. For det 

første at passe og pleje, dvs. den gode fysiske pleje – kroppens pleje - kendetegnet 

ved varme, nærhed og berøring. Et udtryk for accept af den anden [her patienten] og 

at man vil den anden det vel. For det andet at lege med elementer af assimilation, 

livslyst, skabende kreativitet, træning, afprøvning og ønsketænkning som forsøg på at 

lukke den barske virkelighed ude et øjeblik. For det tredje at lære for at finde nye veje 

og muligheder. At yde omsorg indebærer, at der skabes en tilstand af tillid, 

tilfredshed, kropslig og åndelig velvære samt en fornemmelse af at være i udvikling 

for at opretholde, igangsætte eller støtte sundhedsprocesserne (Eriksson, 1996). 

Martinsen og Eriksson m.fl. har siden 1970érne været fortalere for, at omsorg er 

kernen eller substansen i sygepleje (Hall, 1997).  
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Ifølge Merry E. Scheel ligger omsorgsbegrebet implicit i begrebet sygepleje, og 

udøvelse af sygepleje uden omsorg for mennesker kan ikke være sygepleje. At udøve 

omsorg og sygepleje forudsætter såvel en kognitiv-instrumentel, en æstetisk-

ekspressiv som en moralsk-praktisk handlingskompetence, idet alle tre 

handlekompetencer er nødvendige for at udøve en nuanceret sygepleje og omsorg. 

Kognitiv-instrumentel handlemåde er problemløsende og resultatorienteret. Det drejer 

sig om at tilgodese menneskers legemlige behov, instrumentelle og tekniske 

aktiviteter, effektiv intervention i akutte situationer. Æstetisk ekspressiv handlemåde 

drejer sig om at forstå sig selv og andre mennesker. At være opmærksom på 

patientens udtryk. Lytte til hendes eller hans oplevelse af situationen. Tilstræbe 

gensidig forståelse og afgøre, hvad der er betydningsfuldt i den aktuelle situation. 

Moralsk-praktisk handlemåde drejer sig om at forme forholdet til andre mennesker ud 

fra gyldige etiske normer, og det er afgørende, at denne handlemåde er tydelig i alle 

sygeplejehandlinger. Scheel anser det for kunstigt at adskille begreberne omsorg og 

sygepleje, idet enhver sygeplejehandling foretaget til patientens bedste også er 

omsorg i sygeplejen (Scheel, 2005,p.108,134,223-224).  

Der er altså god grund til at bevare omsorgskompetencen i sygeplejerskeuddannelsen 

i fremtiden. Omsorg går aldrig af mode, for det ligger implicit i al sygepleje og er 

grundlæggende for menneskelivet. 

 

Princippet om at drage omsorg for svage patienter og befolkningsgrupper går igen hos 

både Martinsen og Scheel, idet Scheel skriver, at der er et fundamentalt krav om 

solidaritet med de dårligst stillede patientgrupper i interaktionel sygeplejepraksis 

(ibid,p.196). Når det påpeges, at sygeplejersker har et særligt ansvar for at drage 

omsorg for svage patienter, ligger det i, at vi for det første møder mennesker, når de 

er i situationer, hvor sygdom begrænser deres sædvanlige ressourcer og gør dem 

svagere end ellers. For det andet fordi sygeplejersker møder de svageste 

samfundsgrupper via arbejdet, og de har ofte få eller ingen ressourcer til at tale deres 

sag selv. Derfor omtales sygeplejersken også i nogle teorier som patientens advokat 

(ibid.,p.267).  

I data nævnes, at sygeplejersken tilegner sig indgående kendskab til patienten og 

dennes situation mhp. at kunne planlægge, iværksætte, varetage, koordinere, justere 

og evaluere sygeplejen med vægt på selvstændighed i opgavevaretagelsen. At 
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”kende” patienten er en forudsætning for at kunne yde individuel sygepleje. Det blev 

beskrevet allerede af Virginia Henderson. Hun lister en lang række faktorer op, der 

påvirker menneskets grundlæggende behov, og gør os samtidigt opmærksom på, at 

selv om mennesker har de samme grundlæggende behov, så tilfredsstiller de dem vidt 

forskelligt, og sygeplejersker kan hverken finde ud af, hvordan patienten plejer at 

tilgodese sine behov, eller hvilke faktorer, der påvirker denne patients behov, før hun 

har talt med patienten derom (Henderson, 1950,p.12-17). Tager sygeplejersken sig 

ikke tid til en sådan samtale, er der risiko for at sygeplejen bliver generel og 

rutinepræget, og patienten vil hverken opleve den accept, Eriksson skriver om, eller 

individuel sygepleje, som Henderson beskriver.  

 

Håndelag nævnes i følgende sammenhænge: God basal sygepleje, godt håndelag, 

praktiske færdigheder. Kliniske og praktiske færdigheder. Håndelag for instrumentel 

sygepleje. I 2010 skal [de studerende] stadig kunne håndværket. Der er brug for 

bedre praktiske færdigheder som nyuddannet. Der foreslås ½ års lærlingetid efter 

uddannelsen. Kerneområdet i sygepleje er stadig det vigtigste. Det ”praktiske 

håndværk” ligeså. Øvelser i de grundlæggende plejeopgaver (alle steder er specielle 

nu). I data nævnes flere områder af sygeplejen: Medicinsk. Kunne administrere alle 

former for medicin/ordination. Kirurgisk. Præ- og postoperativ sygepleje – generelt. 

Psykiatrisk. Kunne arbejde med skærmning/tvang/skjult tvang/etik. Her mangler 

områder som sundheds- og hjemmeplejen, obstetrisk, pædiatrisk og geriatrisk 

sygepleje for at de overordnede specialer er dækkede. Bekendtgørelsen har ganske 

vist ikke en sådan detaljeringsgrad, men det har Rådet for de Europæiske 

fællesskaber.2 Rådet har udgivet et direktiv, der ved lov har fastsat de 

bestemmelser,der gælder for virksomhed som sygeplejerske. Heri beskrives kravene 

til kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen omfattende sundheds- og 

sygepleje indenfor  almen medicin og kirurgi, obstetrik og pædiatri, psykiatri, geriatri 

og hjemmepleje (Direktiv 77/453/EØF).  

Spørgsmålet er så: ”I forbindelse med hvilke praktiske færdigheder er det, at de 

studerende skal vise et godt håndelag?” Her er Hendersons 14 områder for 

grundlæggende sygepleje fortsat dækkende. Sygeplejersken skal kunne bistå 

                                                 
2 Rådet for de Europæiske fællesskaber søger at gennemføre gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og andre 
kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med henblik på at fremme den  frie bevægelighed for erhvervsudøvere i 
medlemslandene (Direktiv 77/453/EØF). 
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patienten med følgende funktioner eller skabe forhold, der sætter hende eller ham i 

stand til: 1) At trække vejret normalt. 2) At spise og drikke adækvat: mængde og 

kvalitet. 3) At udskille legemets affaldsprodukter. 4) At bevæge sig og indtage rigtige 

stillinger (når han går, sidder, ligger og skifter fra en stilling til en anden). 5) At sove 

og hvile. 6) At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på. 7) At 

holde legemstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse beklædningen og 

regulere den omgivende temperatur. 8) At holde kroppen ren og velplejet og beskytte 

hud og slimhinder. 9) At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten forvolder 

andre skade. 10) At meddele sig til andre ved at give udtryk for følelser, behov, angst 

ect. 11) At dyrke sin religion. 12) At arbejde med noget, der kan give ham 

skaberglæde. 13) At deltage i leg og underholdning af forskellig art. 14) At lære at 

tilegne sig viden, eller tilfredsstille den nysgerrighed, der fører til ”normal” udvikling 

og sundhed (Henderson 1950,p.13-14). Sammenligner man med teori af Martinsen, 

Eriksson og Scheel er Hendersons teori mere detaljeret i forhold til kroppens pleje, og 

det forekommer hensigtsmæssigt i en uddannelsessammenhæng, hvor studerende 

har brug for vejledning for at kunne afgøre, hvilke områder sygeplejersker tager sig af 

og hvilke ikke. Henderson var da også med i curriculumudviklingen, da 

sygeplejeuddannelsen i USA blev en universitetsuddannelse (Halloran, 1995,pp201-

202;Kirkevold, 1998,p19). En teori fra 1950 kan naturligvis ikke stå alene, men i 

kombination med mere nutidige teorier, der påpeger at sygepleje er mere end 

behovstilfredsstillelse (Scheel,2005,p.175, 256-260) kan den anvendes til at beskrive 

grundlæggende sygepleje med en tilpas detaljeringsgrad for studerende. 

 

Der er ingen tvivl om, at sygeplejersker skal have en omfattende viden. Det nævnes 

som svar på begge spørgsmål. Der står: god, stor, sikker, bred, solid, grundlæggende 

faglig viden, høj, dyb teoretisk indsigt mhp. høj vurderingsevne. Viden skal dække 

emnerne grundlæggende sygepleje, speciel klinisk viden, sårpleje og medicin, 

farmakologi, kirurgi, gynækologi, obstetrik, primær sektor og teknisk kunnen. De nye 

sygeplejersker skal have et højere teoretisk niveau uden at miste ”håndelaget” og det 

kliniske blik. De skal hurtigt kunne sætte sig ind i ny viden og ajourføre viden og 

forene teori og praksis. De skal have generalistviden om sygeplejefaget. For at der er 

tale om generalistviden må specialerne gerontologi og psykiatri også med. I data 

nævnes også at være faglig kompetent indenfor natur-, samfunds-, social- og 
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humanvidenskaber, hvilket er i overensstemmelse med Scheel, der placerer 

interaktionel sygeplejepraksis i spændingsfeltet mellem natur-, human- og 

samfundsvidenskaberne (ibid.,p.136). Bekendtgørelsen inddeler videnskab lidt 

anderledes, nemlig som sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanistiske 

og samfundsvidenskabelige fag (Bek.nr.232, kap.2,§10). 

 

Faglige skøn nævnes også som kompetence både nu og i 2010. Der står: Stor faglig 

viden – kunne lave faglige skøn. At afbalancere endnu flere krav/prioritere fagligt. 

Begrebet empati opfattes også som relevant i denne sammenhæng. Både Martinsen 

og Scheel beskriver det faglige skøn. Martinsen kæder skøn sammen med tydning og 

kunsthåndværk:  

 
”Det faglige skøn er knyttet til det konkrete. Skønnet udtrykker 
fagkundskaben gennem de naturlige sanser. Med sin åbenhed for 
sansningen giver skønnet mulighed for, at sygeplejersken kan tage imod 
patientindtrykket og tolke og strukturere udtrykkene for dette gennem 
sine færdigheder og sit håndelag, sine holdninger og handlinger, på en 
måde så patienten oplever situationen som god. Skønnet er et 
tydningsarbejde, der ideelt set sætter livsytringerne [tjeneste, 
barmhjertighed, at give og tilgive, medfølelse, tillid, åben tale og håb3] i 
gang mellem os” (Martinsen 1994,p.151). 
 

Ifølge Martinsen skal sygeplejersken altså bruge alle sanser for at modtage udtryk fra 

patienten og tyde dem, deri ligger ikke en hvilken som helst fortolkning, men en 

tydning, der tager hensyn til patientens syn på sagen og inddrager sygeplejerskens 

faglige baggrund. Sygepleje bliver kunst, når sygeplejersken via fagligt skøn og udført 

sygepleje hjælper livsmodet frem hos patienten (Ibid.,p.154). 

Scheel beskriver det sygeplejefaglige skøn således: 

 
” [skønnet] befinder sig i en position mellem fundamentalistisk og 
relativistisk tænkning…….Skønnet er for det første begrundet i 
sygeplejerskens viden, indsigt og forståelse i forhold til den konkrete 
situations krav om at handle på en etisk måde. For det andet er det 
begrundet i den moralsk-praktiske fornuft, og sygeplejersken er klar over, 
at der i skønnet ligger et implicit krav om dialog eller diskurs med de 
implicerede samarbejdspartnere” (Scheel,2005,p.181). 
 

Det er det faglige skøn, der holder interaktionel sygeplejepraksis midt mellem 

fundamentalisme, hvor man stræber efter et sikkert videnskabeligt fundament, og 

                                                 
3 Sådan beskrives livsytringer ifølge filosoffen Løgstrup (Martinsen 1994,p.63) 
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relativisme, hvor opfattelsen er, at enhver situation er unik og som sådan ikke kan 

sammenlignes med andre. Det kan lade sig gøre fordi sygeplejersken sammenholder 

på den ene side viden fra natur-, human- og samfundsvidenskaberne med på den 

anden side indsigt og forståelse for den unikke situation, og hvordan hun former 

forholdet til patienten i sit skøn. Og sygeplejersken ved, at skønnet ikke er 

eviggyldigt, derfor må hun drøfte skønnet med fagfæller og andre implicerede, for at 

sikre kvalitet i sygeplejen, for alle skøn er ikke lige gode (ibid.,p.181,232).  

 

I data nævnes Kompetence til at vurdere sygeplejebehov og igangsætte sygepleje. 

Kunne handle på sine observationer. Sikkert klinisk blik. Det er sandsynligvis det 

faglige skøn, der tales om, idet sygeplejersken i situationen observerer patienten, 

skelner mellem symptomer på sygdom og sundhed for at vurdere patientens 

helbredstilstand og tage stilling til, hvad der skal gøres. Der er belæg i data for at 

sygeplejersken må drøfte sit skøn med andre fagpersoner, for der står Søger 

intersubjektivitet efterfulgt af med fokus på det sundhedsfremmende aspekt. 

I interaktionel sygeplejepraksis opfattes intersubjektivitet som det 

  

  ”som er (principielt) tilgængeligt, erkendbart eller forståeligt for flere eller 
 alle subjekter, modsat det subjektive eller private”….Det drejer sig ..om, 
 at kendsgerninger, konkrete resultater såvel som værdier, dvs. 
 holdninger, opfattelser, hvad man mener er godt eller dårligt i forhold til 
 det, man arbejder med i praksis eller i forskning, åbent fremlægges til 
 diskussion”(Scheel,2005,p.141).  
 
Sygeplejersken må altså drøfte om de faktorer, hun vægtede, og de muligheder, hun 

fik øje på i situationen, var dækkende. Om de handlinger, hun udførte, kan begrundes 

med de argumenter, hun så i situationen. Ofte vil det være sådan, at flere vinkler på 

sagen kan åbne for flere faktorer, muligheder og argumenter, så der opstår en 

læresituation, der kan bidrage til at højne kvaliteten i sygeplejen.  

 

Data nævner også kompetence til at arbejde(r) systematisk med vægt på overblik og 

prioritering af opgaver. Det kommer sandsynligvis af, at systematisk fremgangsmåde 

er en metode at skabe sig overblik på. Begrebet overblik forekommer ofte i data. Der 

står f.eks.: Skabe overblik, handle i uforudsete situationer. Sikkert overblik over mere 

end 4 patienter. Overblik over 4 – 10 komplekse patienter. Kunne skabe overblik over 

komplicerede plejeforløb. Kunne bevare overblik og handle regelret ud fra behov også 
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i pressede situationer/prioritere. Prioritere flere sideløbende opgaver. Bevare roen og 

overblikket samt reagere hensigtsmæssigt i kritiske situationer. Bevare roen i akutte 

situationer.  

Kompetence i kritiske hændelser nævnes som krav både nu og i 2010. Man taler i 

hverdagssproget om, at ”patientens tilstand er kritisk”, hermed menes, at patienten 

er i livsfare. Det kan tolkes som akut sygepleje, men kritiske hændelser kan også 

opstå uden, der er tale om livsfare. Måske i komplicerede og uforudsete situationer, 

og så skal sygeplejersken selvfølgelig også kunne bevare roen og anvende sin faglige 

viden og indsigt i situationen og skønne til patientens bedste. En informant mener at 

evne til koordination, overblik [og] strukturering bliver mere nødvendigt i 2010. En 

anden nævner, at kunne mestre mange komplekse patientforløb samtidig som vigtigt i 

2010. Antallet af patienter, sygeplejersken skal have overblik over, må være 

afhængig af kompleksiteten. 10 komplekse patienter kan lyde af meget al den stund 

en omfattende international undersøgelse viser, at jo flere sygeplejersker, der er pr. 

patient, jo færre dødsfald og komplikationer (Nedleman, Buerhaus, Mattke, Stewart & 

Zelevinsky 2002, Havemann 2003). At noget lignende gør sig gældende i Danmark 

ses af en undersøgelse foretaget af forskere ved Hvidovre Hospital (Jyllandsposten, 

2.4.2006). Sygeplejersker må forholde sig kritisk til, hvor mange patienter det er 

faglig forsvarligt at tage ansvar for ikke mindst set i lyset af, at økonomerne ønsker 

øget effektivitet, fordi ressourcerne er begrænsede. 

 

Informanterne kobler også systematik sammen med nøjagtighed. Her tænkes måske 

på opgaver som medicinadministration, indstilling af røntgenapparatur eller andre 

sygeplejehandlinger, der forudsætter omhyggelighed og nøje udregning. At arbejde 

systematisk er afgørende for at arbejde professionelt. Det er f.eks. alment kendt fra 

lægernes systematiske observationer og dataindsamling ved journaloptagelse. 

Begrundelsen er, at manglende systematik øger risikoen for, at vigtige detaljer 

overses og beslutninger om handling derfor træffes på et ufuldstændigt grundlag. Det 

er sikkert, derfor informanterne skriver at skabe overblik og handle regelret ud fra 

behov. Da værdigrundlaget for sygeplejen i Ringkøbing Amt er inspireret af 

sygeplejens grundlæggende principper af V. Henderson, kan man forestille sig, at der 

er tænkt på at skabe sig et overblik ved hjælp af Hendersons 14 funktioner indenfor 

grundlæggende sygepleje (Henderson, 1995,1950). At have overblik over et antal 
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patienter indebærer at man er klar over deres aktuelle helbredsstilstand, kan skelne 

mellem væsentligt og uvæsentligt og således være i stand til at prioritere opgaverne. 

Det kræver omfattende faglig viden f.eks. om hvilke komplikationer, der kan støde til, 

og viden om hvilke symptomer der vil vise sig under udviklingen, så sygeplejersken i 

nogen grad bliver i stand til at kunne forudse udviklingen i et patientforløb. Et sådant 

overblik over situationen giver ro, fordi sygeplejersken så véd, hvad hun skal 

observere og gøre, såfremt komplikationer skulle opstå. Det må være det, der tænkes 

på, når informanter skriver bevare roen og overblikket samt reagere hensigtsmæssigt 

i kritiske situationer. Bevare roen i akutte situationer. Når det drejer sig om at bevare 

roen forudsætter det også kompetence til selvevaluering, tillid til egne kundskaber og 

tillid til, at kunne skaffe nødvendig hjælp, hvis egne kompetencer ikke slår til. Det 

lyder sandsynligt, at behovet for sådanne kompetencer tager til, idet 

sundhedsvæsenet til stadighed skal effektiviseres. 

 

Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen fastslår, at de studerende skal 

kvalificeres til at udføre sygepleje (Bek.nr.232,kap.1,stk.2) og beskriver følgende 

centrale områder, der er relevante for at kunne udøve sygepleje:  

Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til 
sundhed og sygdom, lidelse og forestående død, herunder menneskets 
muligheder og behov, ressourcer og mestring.  
Fænomener som f.eks. smerter, angst, tab, sorg, håb, mening, død og 
sygeplejeintervention, herunder åndelig omsorg i forhold hertil.  
Sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og –modeller, herunder 
teorier om fremme og opretholdelse af sundhed, forebyggelse af sygdom 
samt lindring af konsekvenser af sygdom og lidelse.  
Kliniske metoder i sygeplejen, herunder observation, vurdering, 
rapportering, problemløsning samt kommunikativ og praktisk 
færdighedsbeherskelse. 
Identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering 
og justering af sygepleje (Bek. 232, bilag 1, centrale områder). 

 
Som det fremgår af ovenstående er disse centrale områder delvis dækket af 

udsagnene og den teori, der er inddraget. De områder, der ikke er nævnt er 

fænomenerne smerter, angst, tab, sorg, håb, mening og død. Åndelig omsorg indgår 

også kun indirekte. Det kan dog meget vel tænkes, at disse fænomener har været i 

informanternes tanker, når de skriver om komplekse patientforløb. Har en patient 

f.eks. mistet sin førlighed eller fået diagnostiseret en kronisk lidelse vil det 

sandsynligvis opleves som et tab, der kan medføre både smerter, angst og sorg. 
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Kompetence til at mestre sådanne situationer kan der være grund til at tydeliggøre 

mere i kompetenceprofilen. 

 

Delkonklusion 
Det vil altså sige, at kompetencer til at udføre sygepleje omfatter følgende væsentlige 

underområder: 

• Kompetence til at indgå i relation med patienten og bære det moralske ansvar, 

der følger med. 

• Kompetence til at observere patienten og indsamle relevante data (via alle 

sanser). 

• Kompetence til at vurdere patientens helbredstilstand systematisk, inkl. risiko 

for potentielle komplikationer. 

• Kompetence til at træffe faglige skøn og søge intersubjektivitet. 

• Kompetence til at lægge en individuel plan for sygeplejen til den enkelte patient 

samt iværksætte og begrunde relevante sygeplejehandlinger.  

• Kompetence til at skabe overblik over flere patientforløb samtidigt. 

• Kompetence til at udføre grundlæggende sygepleje, herunder at bistå patienten 

med følgende funktioner eller skabe forhold, der sætter hende eller ham i stand 

til 

o At trække vejret normalt.  

o At spise og drikke adækvat: mængde og kvalitet.  

o At udskille kroppens affaldsprodukter.  

o At bevæge sig og indtage rigtige stillinger (når han går, sidder, ligger og 

skifter fra en stilling til en anden). 

o At sove og hvile. 

o At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på. 

o At holde kropstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse 

beklædningen og regulere den omgivende temperatur. 

o At holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder. 

o At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten forvolder andre 

skade. 

o At meddele sig til andre ved at give udtryk for følelser, behov, angst ect. 

o At dyrke sin religion. 
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o At arbejde med noget, der kan give ham skaberglæde. 

o At deltage i leg og underholdning af forskellig art. 

o At lære, opdage eller stille den nysgerrighed som sædvanligvis fører til 

”normal” udvikling og sundhed. 

• Kompetence til at udføre speciel sygepleje (her må specificeres ift. de enkelte 

semestre, f.eks. ift. symptomatisk sygepleje, akut sygepleje osv.) 

• Kompetence til at forholde sig kritisk til egen pleje og evaluere sygeplejen 

• Kompetence til at tale patientens sag i tværfaglige sammenhænge 

• Kompetence til at identificere og varetage pårørendes behov for pleje. 

• Kompetence til at fremme og bevare sundhed. 

• Kompetence til at forebygge. 

• Kompetence til at behandle og rehabilitere. 

• Kompetence til at lindre lidelse, herunder lidelse pga. smerter, angst, tab, sorg, 

håbløshed, meningsløshed – eller sagt på en anden måde. At lindre lidelse 

uanset om der er tale om en livs-, sygdoms- eller plejelidelse som Eriksson 

beskriver det (Eriksson 1995). 

• Kompetence til at sikre en værdig død. 

• Kompetence til at evaluere eget niveau og afgøre, hvornår situationen kræver 

at andre fagpersoner bidrager til eller overtager pleje og behandling. 

 

Kompetence til at lede sygepleje 
Om ledelseskompetence skriver informanterne, at sygeplejersken må kunne 

planlægge og lede...på højt niveau. Lede og koordinere plejen i patientforløb. Kunne 

koordinere pleje og behandling omkring flere patienter. Koordinering og planlægning 

af den komplekse pleje. Sikre helhed i patientforløbet. Disse opgaver nævnes også i 

sammenhæng med overblik og prioriteringsevne, hvilket giver god mening og er 

relevant i ledelsesmæssig sammenhæng. Endvidere påpeges nødvendigheden af at 

kunne lede og fordele arbejdet, herunder kende egne og andres kompetencer. At 

kende andre faggruppers forudsætninger er en særdeles relevant forudsætning for at 

vide hvem, der er i stand til at varetage en given opgave, så de kompetencer der 

findes blandt personalet udnyttes bedst muligt. Organisatorisk kompetence uddybes i 

et enkelt tilfælde med at være ressourcebevidst, vejledende og støttende 

konsulentrolle. Her kan det også være i forbindelse med det at uddelegere opgaverne, 

der tænkes på. Sygeplejersken, der uddelegerer må være bevidst om både 
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menneskelige, tidsmæssige og materialemæssige ressourcer, og uddelegeres opgaver 

i forhold til bestemte patienter til f.eks. social- og sundhedsassistenter, kan der blive 

tale om en konsulentrolle, hvor sygeplejersken vejleder undervejs. 

I data nævnes også: At påvirke det ledelsesmæssige og organisatoriske niveau. Her 

må der være tale om ledelse på et andet niveau. Ifølge Pedersen og Sølvsten kan 

ledelse inddeles i tre niveauer: det strategiske, det taktiske og det operationelle 

niveau.  

”På det strategiske niveau arbejdes ..med ledelse ud fra et overordnet 
perspektiv, som er styret af et idegrundlag, visioner, målsætning, 
principper, langtidsplanlægning og udvikling i henhold til såvel 
økonomiske, teknologiske, faglige som menneskelige ressourcer” 
(Pedersen & Sølvsten,1998,p.387). 
 

Det forudsætter kyndighed i forhold til faget samt indsigt og overblik over det felt, 

man leder.  

”På det taktiske niveau arbejdes der mere konkret med planlægning, 
samordning og koordinering for at formidle sammenhængen mellem det 
strategiske og det operationelle niveau – idet det er på det operationelle 
niveau, at den daglige virksomhed udmønter sig i henhold til givne 
økonomiske, teknologiske og menneskelige ressourcer” (ibid.,p.387). 
 

Forfatterne skriver videre, at ”enhver ledelsesfunktion indeholder samtlige tre 

niveauer, der som sådan ikke kan ses som adskilte niveauer”. Og videre: ”Enhver 

sygeplejerske har ..også et ledelsesansvar i forhold til eget arbejde og i samarbejdet 

med det øvrige pleje- og behandlingspersonale” (ibid.,p.388). Det må betyde, at det 

er et ledelsesansvar i forhold til eget arbejde og samarbejde med andre fagpersoner, 

en nyuddannet sygeplejerske skal have kompetencer til at varetage. For at kunne leve 

op til det ansvar kræves for det første faglig viden samt kompetence til interaktion og 

kommunikation, og for det andet indsigt i teori om ledelse på de tre niveauer, der 

indgår i enhver egentlig ledelsesfunktion indenfor sygepleje. Når den nyuddannede 

sygeplejerske forventes at være i stand til at påvirke det ledelsesmæssige og 

organisatoriske niveau må det være i kraft af sin evne til at argumentere fagligt for 

den gode pleje. 

 

Endvidere tales i data om: Kompetence til at dokumentere sygepleje. Tværfaglig 

dokumentation og Redskaber til udvikling af dette. I 1993 udsendte 

Sundhedsstyrelsen første ”National Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet” 
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(Martensen, 2005), og i 2002 udsendte DSR Sygeplejefaglig Klaringsrapport, der 

beskriver grundlag og metode for dokumentation og måling af sygeplejefaglige 

arbejdsområder. Målene med klaringsrapporten er: 

• At introducere metoder og terminologi til måling, sammenligning og 

dokumentation af sygeplejefaglige arbejdsområder. 

• At bidrage til arbejdet med kvalitetsudvikling, kvalitetsmål og indikatorer med 

henblik på at sikre et fælles grundlag og en fælles metode. 

• At give sygeplejersker en mulighed for på længere sigt at vurdere om den pleje 

der ydes i egen afdeling/kommune nu og over tid lever op til fastsatte 

standarder for god klinisk sygepleje og gode kliniske sygeplejeresultater. 

• At medvirke til udvikling og brug af evidensbaseret sygeplejefaglig viden. 

• At gøre op med usystematisk, skønsmæssig og uensartet dokumentation 

således at sygeplejersker får et dokumentationsredskab, der har fokus på 

processen og resultatet af den udførte sygepleje, og som systematisk synliggør 

at sygepleje gør en forskel i patientforløbet (Laustsen 2002,p.4). 

Ovenstående kilder understøtter relevansen af behovet for kompetence til 

dokumentation og udvikling af sygepleje. I den sygeplejefaglige klaringsrapport 

belyser ikke hele sygeplejepraksis, idet de bløde værdier i sygeplejen ikke kan 

afdækkes via ovennævnte metoder. Ifølge Martensen er det kerneydelsernes kvalitet, 

der også skal udvikles, derfor stilles heri krav om fastlagte mål for undersøgelser, 

behandling, pleje, rehabilitering, patientinformation og forebyggelse. Målene skal 

signalere, at den professionelle standard skal være høj, ressourceudnyttelsen effektiv, 

patientrisikoen minimal, patienttilfredsheden høj, og der skal være kontinuitet i 

patientforløbene (Martensen 2005,p.85). Det betyder, at sygeplejersker skal kunne 

dokumentere, at patienten faktisk ydes en faglig forsvarlig og individuel pleje. Det 

forudsætter en plejeplan med mål for sygeplejen, beskrevne og begrundede 

sygeplejehandlinger, der tydeliggør samarbejdet med patienten, samt evaluering af 

plejen op mod målene. Afspejler dokumentationen ikke det, er der brug for 

kvalitetsudvikling. Der skal endvidere dokumenteres mindst mulig patientrisiko, 

oplysninger om, hvorfor plejeopgaver er uddelegeret til f.eks. en social- og 

sundhedsassistent, patientens oplevelser, reaktioner og tilfredshedsniveau. 

Dokumentationens formål er for det første at sikre kontinuitet i plejen. For det andet 

at dokumentere sygeplejens faglige kvalitet. For det tredje at dokumentere etiske, 
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juridiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold. F.eks. vedr. normering. For det 

fjerde at kunne anvende sygeplejedokumentationen til projekter og forskning i 

sygepleje (ibid.,p.84-85). Der findes ingen lov om sygeplejerskers journalføring, men 

der er alligevel love med betydning for området, som indirekte medfører, at 

sygeplejersken står svagt, hvis hun ikke gør det og tillige arkiverer dokumentationen. 

Disse love må studerende erhverve kendskab til under uddannelsen. Det drejer sig om 

Lov om sygeplejersker, Lov om patienters retsstilling, Lov om patientforsikring, Lov 

om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, Retningslinier for 

tilrettelæggelse af hjemmesygeplejerskeordninger, Retningslinier for føring og 

opbevaring af sygeplejejournaler og Lov om magtanvendelse (ibid.,p.86-88,100). De 

skal naturligvis også kunne arbejde efter sygeplejeprocessen og anvende Den 

elektroniske patientjournal, standardplejeplaner, VIPS-modellen, checklister, 

observations- og medicinordinationsskemaer.  

 

I bekendtgørelsens bilag, under sygeplejefaget nævnes følgende centrale områder, 

der har relevans for kompetence til at lede sygepleje: rapportering, standarder for 

dokumentation, evaluering, administrative og koordinerende funktioner vedrørende 

pleje- og behandlingsprogrammer for en eller flere patienter, herunder eventuel 

arbejdsledelse i forbindelse hermed. Desuden nævnes etiske aspekter og dilemmaer 

på professions- og samfundsplan (Bek.232., bilag 1, Centrale områder). Der er god 

overensstemmelse mellem data og bekendtgørelsen. Ganske vist skriver 

informanterne patientforløb og i bekendtgørelsen står ”pleje- og 

behandlingsprogrammer”, men meget tyder på, at det er det samme, der tales om, 

idet der også er tale om generelle forløb for f.eks. en patient, der skal have lavet 

knæalloplastik, når der tales om patientforløb i praksis. 

 

I data nævnes endvidere fleksibilitet. Fleksibilitet kobles sammen med gode 

samarbejdsevner, fagligt/tværfagligt og at være omstillingsparat og fleksibel, kunne 

lide mange og hurtigt skiftende arbejdsopgaver. Ifølge Nudansk Ordbog betyder 

fleksibel bøjelig og smidig. Kan også forstås som noget, der giver flere muligheder. 

Noget elastisk eller det til tider lidt negativt ladede udtryk medgørlig. Fleksibilitet 

forstået som bøjelig, elastisk og medgørlig kan forstås som samarbejdsvillig, og der er 

ingen tvivl om, at en sygeplejerske må have gode samarbejdsevner jævnfør den høje 
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prioritering i bekendtgørelsen. Når medgørlig alligevel skurrer lidt i ørerne, er det 

fordi, der kan ligge en forståelse af ”at gøre som de andre” og ”gøre som andre gerne 

vil have, man skal gøre”, og det kan forekomme ureflekteret og i disharmoni med 

krav om, at en sygeplejerske skal kunne argumentere for sine handlinger og være 

med til at udvikle sygeplejen. Fleksibilitet forstået som noget, der giver flere 

muligheder leder tanken hen på, at en nyuddannet sygeplejerske ikke må være for 

afhængig af regler, - noget der ellers ifølge Benner kendetegner en nybegynder uden 

erfaring på et givent område. Regelbundethed er i nogen grad uheldig, fordi det 

begrænser muligheden for en kvalificeret indsats, da regler ikke kan fortælle, hvilke 

opgaver det i den givne situation er vigtigst at prioritere (Benner, 1995,p.35). Faktisk 

er det først på niveau 4 - altså den kyndige sygeplejerske, der er hurtig og smidig i 

udførelsen af sit arbejde. Forklaringen er, at det først er på dette niveau, at 

sygeplejersken har erfaring nok til at opfatte situationen i sin helhed. Dette niveau 

nås normalt, når sygeplejersken har arbejdet tre til fem år med samme slags 

patienter (ibid.,p.40-43). Det vil altså sige, at det formentlig er for høje forventninger 

at stille til en nyuddannet sygeplejerske. Omvendt kan det dog siges, at træning i at 

foretage sygeplejefaglige skøn, hvor det også drejer sig om at se muligheder i 

situationen, sandsynligvis kan bidrage til, at det kyndige niveau opnås hurtigst muligt.  

 

En nyuddannet sygeplejerske skal ifølge data også kunne være ”Tovholder” i 

tværsektorielt samarbejde. Det giver god mening, set i lyset af, at sygeplejersker i 

sekundær sektor dagligt modtager og udskriver patienter til primær sektor og 

omvendt. Hun skal også være endnu mere ressourcebevidst. Det er sikkert rigtigt al 

den stund, at der skal spares på sundhedsvæsenet samtidig med, at effektiviteten 

skal øges. Endelig nævnes at sygeplejersken skal kunne og ville dække samtlige 

vagttyper. Udsagnet uddybes med følgende: Hvis vi ikke helt fra uddannelsens 

begyndelse gør en indsats for, at det er en del af en sygeplejerskes [arbejde] også at 

dække vagten – og at det kan være attraktivt – så ender vi med en pleje og omsorg, 

som kun udøves på højeste niveau i dagtimerne. Der er nu en tendens til, at de bedst 

uddannede og dem der vil noget med sygeplejen vælger fuldtidsjob i specielle 

stillinger, som ikke samtidigt indebærer vagtbyrder. Fordi sygeplejersker ikke ønsker 

mere end højst 4-6 vagter på en 4-ugers periode, må vi nødvendigvis ansætte deltids 

for at få personer nok til vagtplanens deling. Det er nok en uheldig vej. vi er inde på. 
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Det er naturligvis vigtigt, at sygeplejersker er i vagt døgnet rundt, fordi de har den 

mest omfattende uddannelse blandt plejepersonalet og dermed følger et overordnet 

ansvar for at udføre, formidle og lede sygepleje til patienter og pårørende uanset 

klokketid og årstid. Der er, som vi ser det, imidlertid ikke tale om særlige 

kompetencer til f.eks. at udføre sygepleje i aften- eller nattevagt, idet sygeplejen i 

princippet handler om det samme døgnet rundt. Men da der er færre sygeplejersker 

pr. patient i vagterne, opleves ansvaret sandsynligvis større.  

 

Delkonklusion 
Det kan ud fra ovenstående konkluderes at kompetencer til at lede sygepleje må 

omfatter følgende væsentlige underområder: 

• Kompetence til at koordinere plejen i flere patientforløb.  

• Kompetence til at uddelegere arbejdsopgaver og herunder at tage hensyn til 

den pågældendes kompetencer, følge op på de uddelegerede opgaver og give 

mundtlig rapport. 

• Kompetence til at tage ledelsesansvar i forhold til eget arbejde.  

• Kompetence til at dokumentere sygepleje. Herunder hører skriftlig rapport, Den 

elektroniske patientjournal og standardplejeplaner, VIPS-modellen, checklister, 

observations- og medicinordinationsskemaer. Endvidere skal den studerende 

også kunne argumentere herfor under henvisning til det aktuelle lovgrundlag. 

• Kompetence til at sikre kontinuitet (tovholder) ved komplekse indlæggelser og 

udskrivelser.  

• Kompetence til at argumentere for de nødvendige ressourcer. 

 

Kompetence til at formidle sygepleje 
Der knyttes en del udsagn til sygeplejens pædagogiske aspekt i svar på, hvad en 

nyuddannet sygeplejerske skal kunne i 2010. Der kan læses følgende i data: Formidle 

sygepleje på højt niveau. Det kædes sammen med at kunne informere og 

kommunikere sygepleje. Pædagogisk kompetence. Undervisning og vejledning. 

Mestring prioriteres. Vejlede og oplære borgere og andre faggrupper. Være 

vejleder/konsulent ift. øvrige faggrupper. Formidle den nye viden og opdatere viden til 

kolleger. I Bekendtgørelsens bilag nævnes ”Formidling af sygepleje til patienter, 

pårørende, samarbejdsparter og studerende (Bek.232, bilag 1,Centrale områder), så 
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der er belæg for, at sygeplejersker skal uddannes til at formidle til mange forskellige 

grupper. Endvidere skriver informanterne: Arbejde sundhedsfremmende og 

forebyggende. Alle disse udsagn er særdeles aktuelle, idet sygeplejersker har 

omfattende viden om sundhed og sygdom, om pædagogik, psykologi, etik, 

sundhedsfremme og forebyggelse mm., og dette er en rigtig god kombination, når 

sygeplejersker skal leve op til forventninger fra ICN, WHO, Regeringens 

Forebyggelsesprogram med indsatsområder overfor mange såkaldte 

livsstilssygdomme og Dansk Sygeplejeråds forslag til en National handleplan for 

sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2011. ICN oprettede på baggrund af en 

konference i Geneve i juni 2003 www.patient-talk.info med henblik på at fremme 

patienternes ret til at få ”tilgængelig, rettidig, præcis, forståelig og evidensbaseret 

information om sundhed og medicin” og tilskynde sygeplejersker til at bidrage hertil. 

Begrundelsen er, at sygeplejersken er en nøgleperson i forhold til patientoplysning, og 

det er særdeles veldokumenteret, at information og undervisning betaler sig. Oplyste 

patienter får bedre behandlingsresultater og har lettere ved at accepterer 

forebyggende tiltag ifølge ICN.  

I bekendtgørelsen anvendes udtrykket at formidle sygepleje. En gængs opfattelse af 

formidling omfatter, at en lærer underviser i et stof. Dem, der skal lære, lytter og 

lærer derved. Læreren er eksperten og afsenderen. Eleven modtager og gør, som der 

bliver sagt. Det forholder sig imidlertid anderledes i virkeligheden. Mange 

professionelle i sundhedssektoren har måttet sande, at patienten ikke lever, som de 

bliver anbefalet at gøre (Arborelius,1995). Patienten har en anden dagsorden. Hun 

eller han forsøger først og fremmest at holde sammen på sin hverdag. Sygdommen 

kommer ofte i anden række. Hvorimod det forholder sig anderledes med de 

professionelle, der oftest har fokus på sygdommen. Derfor oplever mange patienter, 

at have ringe udbytte af f.eks. ambulant kontrol (Zoffmann, 2004,p. 33-38). Det er 

væsentligt, at det ikke er den form for forståelse, der her lægges i udtrykket 

formidling. Der må i stedet lægges en forståelse til grund, der tager udgangspunkt i 

patientens syn på sagen, og holder patient og behandler fast i samme dagsorden 

jævnfør Zoffmanns teori om Guided egenbeslutning (ibid.,p.kap.5&6) eller lignende 

teorier. Med andre ord skal sygeplejens pædagogiske aspekt tage udgangspunkt i 

sundhedsfremmetankegangen, der har fokus på det, der holder folk sunde 

(salutogenese), i stedet for det, der gør folk syge (patogenese). Det kan også være 
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sådanne tanker, der ligger bag, når informanterne skriver, at sygeplejersken skal 

være konsulent, og at mestring skal prioriteres. Ifølge Politikens Nudansk ordbog 

forstås konsulent imidlertid som en rådgiver, og en sådan opfattelse ligger meget tæt 

op af forståelsen af den professionelle som ekspert, der fortæller patienten, hvad der 

er godt for ham eller hende. Derfor er en rolle som én, der hjælper patienten til at 

mestre sit liv – i hvert fald i helbredsmæssige forhold - at foretrække. Benner og 

Wrubel er inspirerede af Lazarus´ teori om stress og mestring og inddrager begrebet i 

teori om omsorgens betydning i sygepleje. Mestring beskrives således:  

”Lazarus påpeger at selvom man ved mestring typisk forstår det at gøre 
noget direkte, kan det også være en form for mestring forsætligt ikke at 
gøre noget. Andre former for mestring kan være at søge information af 
relevans for situationen; at forsøge at ændre den måde hvorpå man 
tænker på den stressede situation; og forsøge at få det bedre (eller i det 
mindste anderledes) uden at ændre hverken situationen eller hvordan 
man tænker på den” (Benner & Wrubel, 2001,p.86). 
 

Ifølge Benner og Wrubel kan mestring aldrig være et ubegrænset valg fra en liste over 

muligheder. Mestring begrænses af de betydninger og anliggender, der rummes i det, 

patienten opfatter som stressende, derfor vil nogle valg være uholdbare for en 

bestemt person, mens andre er realistiske. Det er vigtigt, at patienten er aktiv i 

beslutningsprocessen, og at sundhedspersonalet går til opgaven med en opfattelse af 

patienten ”som et aktivt deltagende selv, som både former og formes af relationer” 

(ibid.,p.87). Sygeplejerskens opgave drejer sig om at stille sin viden til rådighed, søge 

at nå til en gensidig forståelse af situationen og om nødvendigt hjælpe patienten med 

at reflektere over egen situation, således at vedkommende bliver i stand til at vælge 

handlinger, der af hende eller ham opfattes relevante.  

 

En informant skriver: Vi skal ud af sygehusene og ud til befolkningen og andre 

nævner sundhedscentre. Og vi tænker, at hjemmesygeplejersker på sigt skal samles i 

sundhedscentre i kommunen.Det er en udvikling, der er i gang allerede. Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet fordelte i 2005 en pulje på 100 mio. kr. til 18 kommuner 

(Bjørnsson, 18/2005), og en rundspørge til 200 kommuner viser, at de fleste 

kommuner har planer om et sundhedscenter. De opgaver, der tænkes at skulle 

varetages på centrene, er genoptræning (87%), forebyggende behandling af 

livsstilssygdomme (82%), tilbud til patienter med kroniske sygdomme (70%), 

lægepraksis (65%), akutstuer med sengepladser (47%) og opgaver som 
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hjemmesygeplejersker normalt udfører (42%) (Bjørnsson, 7/2005). Det giver derfor 

god mening, når informanterne skriver, at sundhedscentre kræver solid 

generalistkompetence, for der vil være mangfoldige faktorer, der har indflydelse på de 

enkelte situationer, og patienterne har ofte flere sygdomme samtidigt. Der er ingen 

overordnede aftaler om hvem, der skal lede og arbejde på sundhedscentrene, men 

f.eks. Chefsygeplejerske i Sundhedsstyrelsen, Ruth Truelsen ser muligheder i at 

knytte hjemmesygeplejerskerne til sundhedscentrene, så de kan samarbejde med 

andre faggrupper om forebyggelse (Bjørnsson,40/2003). Connie Kruckow ser et behov 

for at fremtidens sundhedsvæsen skal hænge bedre sammen end nu, og Dansk 

Sygeplejeråd foreslår kontaktsygeplejersker, som arbejder på tværs af regioner og 

kommuner. [Altså et tværsektorielt samarbejde om sygeplejen, som også foreslås i 

data]. Sundhedsfremme og forebyggelse skal styrkes i kommunerne, og her er 

sygeplejersker nøglepersoner. Kruckow har tiltro til, at sundhedscentrene kan blive et 

godt fundament for sundhedsplejerskernes, hjemmesygeplejerskernes og andre 

faggruppers arbejde med at forbedre borgernes sundhedstilstand, hvis de organiseres 

hensigtsmæssigt (29/2004). 

 

I den forbindelse er WHO´s strategi Sundhed i det 21. århundrede (Health 21.) 

interessant. Den blev vedtaget af WHO´s Europaregion i 1998 som et vejledende 

grundlag for udviklingen af medlemslandenes sundhedspolitik. Der er 21 mål, og det 

overordnede mål er fortsat en forbedring af befolkningens sundhed og velbefindende. 

Et af ”midlerne” til at nå det overordnede mål er et generelt bedre uddannet 

sundhedspersonale år 2010. Der satses på Folkesundhedsvidenskab (en 

multidisciplinær videnskab) og uddannelse til Master i Public Health (MPH) samt 

etablering af en Family Health Nurse (familiesygeplejerske), der tænkes at arbejde i 

primær sundhedssektor med familien som fokus, fordi familien anses som den mest 

betydningsfulde enhed i samfundet. WHO ser også sygeplejersken som en nøglefigur i 

bestræbelserne på at nå målsætningen, fordi sygeplejersker uddannes til at tage sig 

af mennesker i alle aldre. EU tog initiativ til projektet: “Development of a professionel 

training program for nurses in public health within  the European Union”. 

Familiesygeplejerskens opgaver er at hjælpe den enkelte familie med at mestre 

sygdom, kroniske lidelser og stress ved at tilbringe en stor del af sin tid med at 

arbejde i borgernes hjem, rådgive om livsstil og adfærdsmæssige risikofaktorer ift. 
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helbredet, hurtig opsporing af helbredsproblemer og fremme tidlig udskrivning fra 

hospital (Hansen & Weinreich, 2002). Uddannelsen til familiesygeplejerske er på 

master-niveau (DSR 2001). Det betyder, at der kan være grund til at overveje om 

grunduddannelsen leder frem mod en sådan overbygning på 

sygeplejerskeuddannelsen jævnfør bekendtgørelserne (Bek.nr.232, bek.nr.113). I 

hvert fald må sundhedsfremme og sygeplejens pædagogiske aspekt vægtes for at 

skabe sammenhæng med uddannelse til familiesygeplejerske. En anden grund til at 

vægte disse aspekter er, at de dårligst stillede familier statistisk set bruger 

sundhedsplejen og forebyggende sundhedsordninger mindst, hvilket betyder at 10-

20% af børnene ikke er sikret rimelige opvækstvilkår (Hansen & Weinreich, 2002). 

Statens Institut for Folkesundhed og Socialforskningsinstituttet følger udviklingen, og 

flere af WHO`s mål er nået og med andre mål går udviklingen i den rigtige retning. 

Men i forhold til mål 1 om lige sundhed for alle er udviklingen modsat, idet der er 

blevet større ulighed i sundhed (ibid.). 

 

Helhedsarbejde nævnes også i denne forbindelse. Forfølger vi tanken fra WHO om 

familiesygeplejersken, forventes hun i mødet med borgeren i deres hjem eller på 

sundhedscentre at have fokus på det, der holder disse mennesker sunde. Det 

indebærer, at hun opfatter borgerne som ”aktive selv, der forandrer og forandres i 

relationer” og ligeledes fokuserer på hele familien. Så er der en chance for, at det 

lever op til tankerne bag udtrykket helhedsarbejde eller helhedspleje. Endvidere 

kobles helhedsarbejde også sammen med tværsektorielt arbejde, så der kan også 

være tale om kontaktsygeplejersken, der arbejder på tværs af regioner og kommuner, 

som Kruckow foreslår. 

 

Delkonklusion 
Af ovenstående fremgår at kompetencer til at formidle/arbejde med det pædagogiske 

aspekt i sygepleje omfatter følgende væsentlige underområder: 

• Kompetence til at undervise og vejlede enkeltpersoner, en familie eller gruppe 

med udgangspunkt i sundhedsfremmetanken. Det drejer sig først og fremmest 

om at kunne identificere behov for læring hos patienter, pårørende eller 

grupper. Dernæst om at anvende viden om forskellige undervisningsmetoder 
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samt lærings- og mestringsstrategier og endelig at gennemføre og evaluere 

undervisning eller vejledning. 

• Kompetence til at fremme sundhed i det hele taget og i særdeleshed i 

forbindelse med livsstilssygdomme. 

• Kompetence til at forebygge. 

• Kompetence til at genoptræne og rehabilitere.  

• Kompetence til at være kontaktsygeplejerske i såvel primær og  sekundær 

sektor som tværsektorielt.  

 

Kompetence til at udvikle sygepleje 
I data nævnes uddannelses- og udviklingsparat og nysgerrighed som kompetencekrav 

til en nyuddannet sygeplejerske. Ifølge cand.psych., ph.d. i pædagogik Mads 

Hermansen er mennesket udstyret med nysgerrighed, fordi det igennem 

udviklingshistorien har været et træk, som har styrket sandsynligheden for 

overlevelse (Hermansen,2003,p.159). Det giver god mening i et samfund, der er i 

konstant forandring, fordi nysgerrigheden kommer indefra som en indre motivation. 

Den enkelte er selv herre over drivkraften, og det opleves mere positivt end, når 

forandringen bliver pålagt udefra. At være udviklingsparat og nysgerrig – eller have 

en videnssøgende indstilling, som der står i rapporten fra Bolognafølgegruppen 

(Qualifications Framework, 2003,p.14) må være udgangspunktet for at kunne udvikle 

faget. Udsagnet kan kobles sammen med alle de udsagn, der drejer sig om at være 

omstillingsparat – se muligheder og at være loyal – og således ses i forhold til de 

beslutninger om forandring, der tages på ledelsesniveau. Om det at være 

omstillingsparat skriver Hermansen: 

”Paradoksalt nok er senmoderne liv således bundet op i muligheder, som 
nærmer sig det uendelige, mens mulighederne for at realisere dem er en 
vej brolagt med krav om livslang kompetenceudvikling, styr på 
tilværelsesprojektet, omstillingsparathed, åbenhed overfor forandring 
samt endelig de samfundsmæssige og produktionsmæssige faktorer, som 
også har fordelt mulighederne forskelligt” (ibid.,p.43).  
 

Der er altså ikke blot et krav til sygeplejersker om at være omstillingsparat men et 

krav til alle borgere. Når samfundet udvikler sig med nuværende hast, må vi alle 

oparbejde en robusthed i forhold til at tåle forandringer. Det, vi har lært, må revideres 

eller læres om i takt med ny viden. Ifølge Hermansen handler ”omlæring” om  
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”at kunne lære nyt, selv om noget gammelt allerede er lært og indtil nu, til 
en vis grad, har virket. Omlæringsbehovet kommer ofte snigende. I 
begyndelsen kan det næsten ikke anes, men efterhånden presser 
problemerne sig på. Det kan ske i form af, at man gradvist opdager, at 
det, man har brugt af rutiner til at løse bestemte opgaver, ikke helt slog 
til, men det kan også opstå ved, at omgivelserne begynder at reagere 
med nye krav” (Ibid.,p.176). 
 

Den sygeplejerske, der er nysgerrig og kan se muligheder i situationen, har det 

sandsynligvis lettere end vedkommende, der ikke selv opdager behovet og derfor 

bliver overrasket af omgivelsernes nye krav. Derfor er det vigtigt at sygeplejersker 

skaber et rum til refleksion over og selvevaluering af praksis, så behov for forandring 

identificeres. Fordelen er, at sygeplejerskerne så er ”på forkant” med udviklingen i 

stedet for bestandig tilpasning til omverdenens krav. Nogle informanter skriver om 

engagement, interesse og åbenhed for specialet, - at være glad for at gå på arbejde 

og møde med en positiv indstilling til tingene også åben overfor nye ideer. Det hører 

alt sammen med til en holdning, der befordrer udvikling af sygepleje. Denne holdning 

er vigtigt, fordi sygeplejersker vanskeligere kan udvikle sygeplejen i takt med 

samfundsudviklingen, hvis vi ikke har det overskud, der kommer af engagement og 

arbejdsglæde, for det overskud giver mod til at lægge afstand til egen praksis og 

forholde os kritisk til plejen. Det er i den forbindelse tvingende nødvendig at skelne 

mellem den enkelte sygeplejerske og den sygepleje, hun eller han udfører. Formålet 

er forebyggelse af at den enkelte sygeplejerske oplever det som en personlig kritik,  

når tidligere anvendte metoder ikke længere er god sygepleje. Overser man denne 

skelnen er der risiko for at vedkommende går i forsvarsposition og ikke aktivt 

medvirker til at udvikle plejen. Sygeplejersker må i stedet støtte hinanden i at være 

kritisk reflekterende og udvikle analytisk kompetence. En kritisk og analytisk 

kompetence er en af de kompetencer, der er nævnt i bekendtgørelsen (Bek.232, 

§1,stk.2, punkt 2). Analytisk kompetence drejer sig ifølge M. Kirkevold og S. 

Wackerhausen om, at  blive i stand til at indsamle, sortere og vurdere data på 

baggrund af faglig viden og erfaringer - intuitivt, fleksibelt og effektivt -  og på 

baggrund heraf fremsætte selvstændige udsagn om plejebehov i en aktuelle 

patientsituation, eller når de aktuelle situationer drejer sig om ledelse, formidling og 

udvikling af sygepleje (Nielsen 2000). Kritisk analyse på en kreativ og 

grænseoverskridende måde hører ifølge K. Petersen til på det højeste 

udviklingsniveau af faglighed. K. Petersen skelner mellem to former for faglighed, den 
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konventionelle faglighed og den saglige faglighed. Den konventionelle faglighed sigter 

mod beherskelse af fagets håndværk – her sygepleje. Den saglige faglighed er udtryk 

for at sygeplejersken er i stand til at analysere, problemløse og kritisere, dvs. en 

kritisk analytisk kompetence (Zeitler 2006, pp. 39-40). 

 

Disse selvstændige udsagn skal anvendes til at udvikle sygepleje gennem anvendelse 

af forskningsresultater. Bruge evidensbaseret viden som grundlag for udførelse af 

arbejdet, når resultater og viden har været underkastet en kritisk analyse i forhold til 

den aktuelle problemstilling. Så kan konklusionen indgå i udvikling af standarder for 

den gode sygepleje4, iværksætte og fastholde nye tiltag og således medvirke til at 

udvikle faget[s] klinisk[e] praksis, hvilket informanterne påpeger er nødvendige krav 

til en nyuddannet sygeplejerske i 2010. 

Som det fremgår både af ovenstående og af konkrete data, så skal den nyuddannede 

sygeplejerske have kompetence til at lære at lære og udvikle nye kompetencer. I 

denne sammenhæng skal også nævnes rapporten fra Bolognafølgegruppen, hvori der 

er krav om, at en professionsbachelor kan strukturere egen læring (Bologna 

følgegruppen 2003,p.17). At være i stand til at strukturere egen læring drejer sig om 

at planlæge sin egen læreproces og er således en del af at lære at lære. Ifølge 

Gregory Batesons teori om læring, drejer det at lære at lære sig om refleksion på et 

højere niveau. Bateson beskriver fem niveauer for læring (niveau 0 – 4). På niveau 2 

reflekteres over læreprocessen, og det bruges til at søge nye veje for læring. Først på 

niveau 3 reflekterer man over sin refleksion og forsøger at få styr på det, der skal 

læres (Hermansen,2001,p.21,71-73). Med andre ord skal en nyuddannet 

sygeplejerske kunne reflektere på niveau 2 og 3, fordi hun må være bevidst, om 

hvordan hun eller han lærer, være i stand til at afsøge muligheder for læring, kunne 

identificere behov for læring og skaffe sig overblik over det stof5, der skal læres 

jævnfør Bolognarapportens krav om at kunne strukturere egen læring. Dertil kommer, 

at læring forudsætter en indre bearbejdningsproces (ibid.,p.14) hvor stoffet 

bearbejdes kritisk analytisk. Dette for at vurdere relevans i forhold til kontekst og den 

aktuelle problemstilling, før der kan tages skridt til at implementere den nye viden 

som grundlag for sygepleje. 

                                                 
4 Der er et igangværende udviklingsarbejde mhp. et fælles sæt standarder udviklet med baggrund i nationale og 
internationale standarder. Kilde: Sygeplejens fundament, bind 1,p.119. 
5 Her skal stof forstås bredt som både viden, holdninger og færdigheder, altså mere end blot tekst i en bog. 
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Det leder tanken hen på data om at monitorere [sygeplejens] kvalitet og medvirke til 

justering af kvaliteten. Kvalitetssikring (akkreditering). ”Høj faglig kvalitet i sygeplejen 

forudsætter, at kvaliteten er veldefineret, at der foreligger evidensbaserede 

standarder og vejledninger, som kan evaluere ud fra både kvantitative og kvalitative 

forskningsmetoder” skriver M. N. Hansen og B. Villadsen. De fortsætter med at 

definere kvalitetsudvikling som et overordnet begreb for de samlede aktiviteter og 

metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme kvaliteten af 

sundhedsvæsenets indsats indenfor de eksisterende rammer af den etablerede viden 

(Hansen & Villadsen, 2005,p.103). Det, at nogle informanter nævner metodeudvikling 

i denne forbindelse, hænger sandsynligvis sammen med at kvalitetsudvikling opfattes 

som et overordnet begreb for de samlede aktiviteter og metoder til forbedring af 

kvaliteten i sygeplejen. Forfatterne minder endvidere om, at begrebet kvalitetssikring 

tidligere blev anvendt synonymt med kvalitetsudvikling, der nu foretrækkes fordi 

begrebet udvikling signalerer en mere positiv og dynamisk tilgang (ibid., p.103-104). 

Begrundelsen for at prioritere kompetence til kvalitetsudvikling højt ligger for det 

første i, at der er stor forskel på pleje og behandling ved sygdoms- og 

sundhedsproblemer, der ellers forekommer ens. For det andet fordi der er 

dokumentation for, at systematisk kvalitetsudvikling af sygeplejen betyder færre 

komplikationer hos patienterne, færre utilsigtede hændelser, kortere indlæggelsestid 

og lavere mortalitet. For det tredje fordi alle amter i Danmark har forpligtet sig til at 

gennemføre akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel på alle sygehusene inden 

udgangen af 2006 med det formål at sikre gode patientforløb. For det fjerde er der 

dokumentation for, at kvalitetsudvikling forbedrer såvel sygeplejerskers kompetence i 

forhold til den kliniske vurdering af patientens helbredstilstand som deres egen 

tilfredshed med arbejdet (ibid.,p.104,117,119). Akkreditering sker på tværs af 

faggrupper og er en ekstern vurdering af, hvorvidt pleje og behandling gennemføres 

tilfredsstillende set i forhold til godkendte standarder, og om kvalitetsforbedringer 

sker på et dokumenteret grundlag. Der vil ifølge forfatterne blive stillet en række krav 

til sundhedspersonalets kompetencer i akkrediteringsprocessen i de følgende år 

(ibid.,p.117). Det er også relevant at tænke internationale sammenhænge i 

forbindelse med fagudvikling, fordi der er længere tradition for kvalitetsudvikling og 

forskning i sygepleje udenfor landets grænser. Interessen for kvalitetsudvikling 
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begyndte allerede i Nordamerika i 1950érne og bredte sig herfra til New Zealand, 

Australien og Storbritannien (ibid., p.106-107). 

 

Fagudvikling skal prioriteres højere i 2010 ifølge data. Den nyuddannede 

sygeplejerske skal have kompetence til at fagudvikle sygeplejen selvstændigt og til 

forskning i teori og praksis. Det stemmer godt overens med bekendtgørelsen, idet 

udvikling af sygepleje, kvalitets- og udviklingsarbejde samt anvendelse og deltagelse i 

forskningsarbejde indenfor sundhedssektoren indgår i bacheloruddannelsen 

(Bek.232,§1,stk.2,punkt 4). Det er også i tråd med Bologna-aftalen vedr. niveau på 

uddannelse til professionsbachelor (Bologna følgegruppen 2003, p.17). 

 

I data vedr. 2010 nævnes en udvidelse af sygeplejerskens ansvarsområde i form af 

overtagelse af flere lægeopgaver. Sygeplejersken bør ifølge Scheel forholde sig kritisk 

til om nye sygeplejefaglige problemstillinger kan og skal rummes i fagets 

genstandsfelt (Scheel, 2005,p.105,128). Vi opfatter det som en ny dimension af 

ansvaret, når der tales om opgaveglidning. Dermed opstår behov for refleksion over, 

hvem der overtager sygeplejerskens hidtidige opgaver, hvordan bevares høj faglig 

kvalitet i sygeplejen, og hvordan harmonerer det med sygeplejens tradition og 

paradigme (ibid.,p.122,132). 

 

Delkonklusion 
Af ovenstående kan udledes at kompetencer til at udvikle sygepleje må omfatte 

følgende væsentlige områder: 

• Kompetence til kvalitetsudvikling af sygeplejen. Det er en omfattende 

kompetence, der rummer dels at kunne arbejde ud fra tankegangen om 

patientforløb i både et patient perspektiv, organisatorisk perspektiv samt et 

sundhedsfagligt perspektiv. Dels at kunne arbejde efter 

kvalitetsudviklingsprocessen. Kvalitetsudviklingsprocessen er i sig selv 

omfattende og indebærer 1. Problemidentifikation med systematisk vurdering af 

sygeplejedokumentation, patientjournal og audit-undersøgelser samt 

litteraturvurdering af forskningsbaserede undersøgelser indenfor epidemiologisk 

og kvalitativ forskning, kliniske databaser samt endelig inddragelse af 

klagesager. 2. Prioritering af kvalitetsproblemer, deres hyppighed, alvorlighed 
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af konsekvenser, uforklarlige variationer, ressourcer og omkostninger. 3. 

Udvikling af kvalitative og kvantitative standarder, herunder fastsættelse af 

struktur-, proces- og resultatindikatorer. 4. Dataindsamling, analyse og 

fortolkning/deskriptiv statistik. 5. Kvalitetsvurdering af den aktuelle praksis. 6. 

Feedback til sundhedspersonale. 7. Årsagsanalyse med henblik på at klarlægge 

kvalitetsforbedringstiltag. Der kan være tale om kerneårsagsanalyser  og 

aggregerede kerneårsagsanalyser. 8. Planlægning og gennemførelse af 

kvalitetsforbedringer. 9. Formel kvalitetsvurdering. 

• Kompetence til at lære at lære og omlæring, herunder at identificere behov for 

læring, afsøge muligheder for læring, strukturere egen læring og skaffe sig 

overblik over stoffet samt en indre bearbejdning og vurdering af stoffet. 

• Kompetence til kritisk analyse. 

• Kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde inden for 

sundhedssektoren. 

 

Konklusion med kompetenceprofil af en sygeplejerske år 2010 
For at få overblik sammenstilles delkonklusionerne i nedenstående figur. 

Kompetence til interaktion og kommunikation  

1. Kompetence til, at respektere det enkelte menneske uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig 

baggrund. Det enkelte menneske kan være både patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper. 

2. Kompetence til at handle i overensstemmelse med De sygeplejeetiske retningslinier til gode for patienten. 

Herunder at være bevidst om at alle menneskelige relationer er magtrelationer, at magten skal udøves til 

gode for patienten, at patienten er afhængig af sygeplejersken som derfor må vise ansvarlighed. 

3. Kompetence til at kommunikere, herunder at kunne præsentere sig, at kunne tilpasse sprogbrug afhængigt af 

situationen og hvem der tales med, anvende hverdagssprog og fagsprog relevant, at kunne lytte, være 

bevidst om egen og patientens nonverbale kommunikation, afprøve og søge bekræftelse på egen fortolkning 

overfor patienten med henblik på horisontsammensmeltning. Kommunikere målrettet. Indlede og afslutte en 

samtale respektfuldt.  

4. Kompetence til at anvende IT i kommunikation/informationskompetence. 

5. Kompetence til at gøre rede for sygeplejens fag og sag i mono- og tværfagligt samarbejde. Det drejer sig om 

at vide, hvad sygeplejersker kan til forskel fra andre faggrupper, eller sagt på en anden måde at udvise 

sygeplejefaglig identitet og således være i stand til at handle selvstændigt i sygeplejen, at kunne 

argumentere fagligt både på det konkrete, situationsorienterede praksisniveau og på det universalistiske 

niveau (politisk). Sidstnævnte skal måske formuleres som en selvstændig kompetence – nemlig - 

kompetence til at kunne deltage i debatten om prioritering af ressourcer i sundhedsvæsenet. 

6. Kompetence til selvrefleksion og omverdensrefleksion. Herunder at kunne få øje på og turde forholde sig 

kritisk til egne fordomme, at kunne forholde sig kritisk til egen pleje, at kunne rumme at andre forholder sig 

kritisk til den udøvede sygepleje, at kunne sætte sig i patientens sted, at kunne se en sag fra flere vinkler. 

7. Kompetence til at skabe og bevare tillid hos et andet menneske. Herunder være til at stole på, gøre det man 
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siger, man vil gøre/holde aftaler, at vide hvad man taler om – eller finde ud af det, evt. overlade det til en 

anden/overholde sin kompetence. 

Kompetence til at udføre sygepleje 

1. Kompetence til at indgå i relation med patienten og bære det moralske ansvar, der følger med. 

2. Kompetence til at observere patienten og indsamle relevante data via alle sanser. 

3. Kompetence til at vurdere patientens helbredstilstand systematisk, inkl. risiko for potentielle komplikationer. 

4. Kompetence til at træffe faglige skøn og søge intersubjektivitet. 

5. Kompetence til at lægge en individuel plan for sygeplejen til den enkelte patient samt iværksætte og 

begrunde relevante sygeplejehandlinger.  

6. Kompetence til at skabe overblik over flere patientforløb samtidigt. 

7. Kompetence til at udføre grundlæggende sygepleje, herunder at bistå patienten med følgende funktioner eller 

skabe forhold, der sætter hende eller ham i stand til 

a. At trække vejret normalt.  

b. At spise og drikke adækvat: mængde og kvalitet.  

c. At udskille kroppens affaldsprodukter.  

d. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger (når han går, sidder, ligger og skifter fra en stilling til en 

anden). 

e. At sove og hvile. 

f. At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på. 

g. At holde kropstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse beklædningen og regulere den 

omgivende temperatur. 

h. At holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder. 

i. At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten forvolder andre skade. 

j. At meddele sig til andre ved at give udtryk for følelser, behov, angst ect. 

k. At dyrke sin religion. 

l. At arbejde med noget, der kan give ham skaberglæde. 

m. At deltage i leg og underholdning af forskellig art. 

n. At lære, opdage eller stille den nysgerrighed som sædvanligvis fører til ”normal” udvikling og 

sundhed. 

8. Kompetence til at udføre speciel sygepleje (her må specificeres ift. de enkelte semestre, f.eks. ift. 

symptomatisk sygepleje, akut sygepleje osv.). 

9. Kompetence til at forholde sig kritisk til egen pleje og evaluere sygeplejen. 

10. Kompetence til at tale patientens sag i tværfaglige sammenhænge. 

11. Kompetence til at identificere og varetage pårørendes behov for pleje. 

12. Kompetence til at fremme og bevare sundhed. 

13. Kompetence til at forebygge. 

14. Kompetence til at behandle og rehabilitere. 

15. Kompetence til at lindre lidelse, herunder lidelse pga. smerter, angst, tab, sorg, håbløshed, meningsløshed – 

eller sagt på en anden måde. At lindre lidelse uanset om der er tale om en livs-, sygdoms- eller plejelidelse 

som Eriksson beskriver det. 

16. Kompetence til at sikre en værdig død. 

17. Kompetence til at evaluere eget niveau og afgøre, hvornår situationen kræver at andre fagpersoner bidrager 

til eller overtager pleje og behandling. 

Kompetence til at lede sygepleje 
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1. Kompetence til at koordinere plejen i flere patientforløb.  

2. Kompetence til at uddelegere arbejdsopgaver og herunder at tage hensyn til den pågældendes kompetencer, 

følge op på de uddelegerede opgaver og give mundtlig rapport. 

3. Kompetence til at tage ledelsesansvar i forhold til eget arbejde.  

4. Kompetence til at dokumentere sygepleje. Herunder hører skriftlig rapport, Den elektroniske patientjournal og 

standardplejeplaner, VIPS-modellen, checklister, observations- og medicinordinationsskemaer. Endvidere skal 

den studerende også kunne argumentere herfor under henvisning til det aktuelle lovgrundlag. 

5. Kompetence til at sikre kontinuitet (tovholder) ved komplekse indlæggelser og udskrivelser.  

6. Kompetence til at argumentere for de nødvendige ressourcer. 

Kompetence til at formidle sygepleje 

1. Kompetence til at undervise og vejlede enkeltpersoner, en familie eller gruppe med udgangspunkt i 

sundhedsfremmetanken. Det drejer sig først og fremmest om at kunne identificere behov for læring hos 

patienten, pårørende eller gruppen. Dernæst om at anvende viden om forskellige undervisningsmetoder samt 

lærings- og mestringsstrategier og endelig at gennemføre og evaluere undervisning eller vejledning. 

2. Kompetence til at fremme sundhed i det hele taget og i særdeleshed i forbindelse med livsstilssygdomme. 

3. Kompetence til at forebygge, primært, sekundært og tertiært. 

4. Kompetence til at genoptræne og rehabilitere.  

5. Kompetence til at være kontaktsygeplejerske i såvel primær og  sekundær sektor som tværsektorielt. 

Kompetence til at udvikle sygepleje 

 

1. Kompetence til kvalitetsudvikling af sygeplejen. Det er en omfattende kompetence, der rummer dels at kunne 

arbejde ud fra tankegangen om patientforløb i både et patient perspektiv, organisatorisk perspektiv samt et 

sundhedsfagligt perspektiv. Dels at kunne arbejde efter kvalitetsudviklingsprocessen. 

Kvalitetsudviklingsprocessen er i sig selv omfattende og indebærer 1. Problemidentifikation med systematisk 

vurdering af sygeplejedokumentation, patientjournal og audit-undersøgelser og litteraturvurdering af 

forskningsbaserede undersøgelser indenfor epidemiologisk og kvalitativ forskning, kliniske databaser samt 

endelig  inddragelse af klagesager. 2. Prioritering af kvalitetsproblemer, deres hyppighed, alvorlighed af 

konsekvenser, uforklarlige variationer, ressourcer og omkostninger. 3. Udvikling af kvalitative og kvantitative 

standarder, herunder fastsættelse af struktur-, proces- og resultatindikatorer. 4. Dataindsamling, analyse og 

fortolkning/deskriptiv statistik. 5. Kvalitetsvurdering af den aktuelle praksis. 6. Feedback til 

sundhedspersonale. 7. Årsagsanalyse med henblik på at klarlægge kvalitetsforbedringstiltag. Der kan være 

tale om kerneårsagsanalyser  og aggregerede kerneårsagsanalyser. 8. Planlægning og gennemførelse af 

kvalitetsforbedringer. Og endelig 9. Formel kvalitetsvurdering. 

2. Kompetence til at lære at lære og omlæring, herunder at identificere behov for læring, afsøge muligheder for 

læring, strukturere egen læring og skaffe sig overblik over stoffet samt en indre bearbejdning og vurdering af 

stoffet. 

3. Kompetence til kritisk analyse.  

4. Kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedssektoren. 

Figur 1 



Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil 
 

Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, cvu vita.D:\kompetenceprojekt\rapport. Juni 2006. AMO/KN 43

Af figur 1 ses at der er nogle kompetencer, der i nogen grad har samme 

omdrejningspunkt eller overlapper hinanden. I det følgende tages stilling til, hvilken 

kategori disse kompetencer skal tilhøre. 

Det drejer sig på den ene side om 1., 2. og 7. kompetence i kategorien vedr. 

kommunikation og interaktion:1) at respektere det enkelte menneske, 2) at handle i 

overensstemmelse med De sygeplejeetiske retningslinier og 7) at skabe og bevare 

tillid hos et andet menneske. Og på den anden side første kompetence i kategorien 

vedr. at udføre sygepleje: 1) at indgå i relation med patienten og bære det moralske 

ansvar, der følger med. Herom kan der siges, at De sygeplejeetiske retningslinier har 

tillid og respekt for mennesker som værdigrundlag og disse etiske værdier viser sig i 

relationer mellem mennesker. Det vil sige, at såvel det at kunne respektere et 

menneske som at kunne skabe og bevare tillid hos et andet menneske indgår i 

kompetence til at indgå i relationer, derfor må disse kompetencer flettes sammen. 

Kompetence til at handle efter De sygeplejeetiske retningslinier blev affødt af udsagn 

om etik og magt samt behovet for at lære patienten at kende for at kunne respektere 

patienten. Da al sygepleje foregår i interaktion med andre placeres kompetence til at 

indgå i relationer i kategorien kompetence til interaktion og kommunikation og 

uddybes i stedet med de tre andre kompetencer. Det vil sige at kompetencen kommer 

til at lyde sådan: 

Kompetence til at indgå i relationer og respektere det enkelte menneske uafhængigt 

af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund. Der bliver følgende underpunkter. 1) 

Det enkelte menneske kan være patienten, pårørende, kolleger og andre fagpersoner. 

2) Bevidsthed om at alle relationer er magtrelationer og magten skal anvendes til 

patientens bedste. 3) At skabe og bevare tillid hos et andet menneske. 4) Bære det 

ansvar for den anden, der følge med. For at fastholde en kompetence, der ansporer til 

at lære patienten at kende tilføjes kompetencen til at observere patienten og indsamle 

relevante data ”mhp. et helhedsindtryk af patienten”. Kompetencen er nu første 

kompetence i kategorien, at udføre sygepleje. 

I kategorien vedr. at udføre sygepleje nævnes 6) at skabe overblik over flere 

patientforløb samtidigt. Den blev affødt af udsagn om behov for at kunne skabe 

overblik og bevare roen i akutte og komplekse situationer, - at kunne skelne 

væsentligt fra uvæsentligt. En lignende kompetence er nummer 1: at koordinere 

plejen i flere patientforløb i kategorien at lede sygepleje. Den kom af udsagn om at 
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lede og koordinere patientforløb, men var også her nævnt i forbindelse med overblik 

og prioriteringsevne. I princippet kunne en sådan kompetence kategoriseres begge 

steder, men i dette tilfælde vælges at kategorisere kompetencen i kategorien 

kompetence til at lede sygepleje, fordi det at koordinere har stærke bånd til det at 

lede. Kompetencen udgår således af kategorien at udføre sygepleje. Ordlyden på 1. 

kompetence i kategorien at lede sygepleje bliver herefter: kompetence til at skabe 

overblik og koordinere plejen i flere patientforløb. 

Der findes i kategorien vedr. interaktion og kommunikation kompetence nr. 5, der 

drejer sig om at gøre rede for sygeplejens fag og sag i mono- og tværfaglige 

sammenhænge. En lignende kompetence er beskrevet som nr.10 i kategorien at 

udføre sygepleje. Her er ordlyden ”At tale patientens sag i tværfaglige 

sammenhænge”. Det slettes fra kategorien vedr. at udføre sygepleje og indgår i 

stedet som første underpunkt i kompetence at gøre rede for sygeplejens fag og sag i 

mono- og tværfagligt samarbejde. Den er nu nr. 4 i kategorien vedr. interaktion og 

kommunikation. I samme kategori er kompetence nr.5, kompetence til at gøre rede 

for sygeplejens fag og sag i mono- og tværfagligt samarbejde. Denne kompetence 

omfatter både sygepleje på det konkrete, situationsorienterede praksisniveau og det 

universalistiske niveau. Dette er for omfattende for en kompetence, hvorfor denne 

deles i to. Dvs. der udledes en kompetence med ordlyden: kompetence til at kunne 

deltage i debatten om prioritering af ressourcer i sundhedsvæsnet – det 

universalistiske niveau (politisk). Denne får nr. 5 i kategorien. 

Der er ligeledes sammenfald mellem på den ene side kompetence nr. 6 i kategorien 

kompetence til interaktion og kommunikation, og på den anden side kompetence nr. 7 

og 11 i kategorien at udføre sygepleje. Kompetence nr. 6 der omhandler 

selvrefleksion og omverdensrefleksion tilføjes kompetence nr. 11 som underpunkt. 

Det drejer sig om at evaluere eget niveau. Begrundelsen er, at det er i samspil med 

andre man lærer sig selv og sine grænser at kende. Det at kunne forholde sig kritisk 

til egen pleje indgår både i kompetence nr. 6 og kompetence nr. 7 . Det bevares 

begge steder, fordi det i kompetence nr.6 er den personlige side af sagen hvorimod 

kritikken er rettet mod handlingerne i kompetence nr. 7. 

  

Kompetence til at fremme, forebygge og rehabilitere indgår både i kategorien vedr. at 

udføre sygepleje som nr. 12, 13 og 14 og vedr. at formidle sygepleje som nr. 2, 3 og 
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4. Kompetencerne vedr. at fremme sundhed, forebygge, behandle og rehabilitere 

samles i kategorien om formidling af sygepleje, fordi der ofte vil være et pædagogisk 

aspekt knyttet hertil, med mindre patienten er bevidstløs – og selv der, vil der være 

behov for at begrunde handlinger overfor pårørende. Kompetence 12 – 14 udgår 

derfor i kategorien at udføre sygepleje. ”Behandling” der indgår i kompetence nr. 14 i 

kategorien at udføre sygepleje, indgår i stedet under speciel sygepleje nr. 8 samme 

kategori, fordi den egentlige behandling ikke passer så godt ind i sygeplejens 

pædagogiske aspekt med mindre, der er tale om rehabilitering eller oplæring af 

patienten til selv at varetage behandlingen. 

Kompetence til kritisk analyse, nr. 3. i kategori at udvikle sygepleje overlapper i 

nogen grad informationskompetence, nr. 4. i kategorien vedr. interaktion og 

kommunikation. Den anvendte kilde beskriver informationskompetence som 

omfattende det at forholde sig kritisk analyserende og vurderende til den tilgængelige 

information. Derfor udgår denne kompetence af kategorien at udvikle sygepleje, men 

fremhæves under informationskompetence, fordi den ikke må overses. Kompetencen 

uddybes med underpunkter, der beskriver informationskompetencens indhold.  

Som det fremgår af figur 2. leder det til en kompetenceprofil af en nyuddannet 

sygeplejerske med fem kategorier af kompetencer og 30 kompetencer i alt. Det er 

stadigvæk en del men dog færre end hidtil formuleret med udgangspunkt i første 

undersøgelse af en nyuddannet sygeplejerskes kompetencer (Krøll & Hansen 2000). 

Kompetence til interaktion og kommunikation  

1. Kompetence til at indgå i relationer og respektere det enkelte menneske uafhængigt af etnisk, kulturel, 

religiøs og sproglig baggrund.  

a. Det enkelte menneske kan være patienten, pårørende, kolleger og andre fagpersoner.  

b. Bevidsthed om at alle relationer er magtrelationer og magten skal anvendes til patientens bedste.  

c. Skabe og bevare tillid hos et andet menneske (holde aftaler, at vide hvad man taler om – eller finde 

ud af det, evt. overlade det til en anden/overholde sin kompetence). 

d. Bære det ansvar for den anden, der følge med. 

2. Kompetence til at kommunikere, herunder at kunne præsentere sig, at kunne tilpasse sprogbrug afhængigt af 

hvem der tales med, at kunne lytte, være bevidst om egen og patientens nonverbale kommunikation, afprøve 

og søge bekræftelse på egen fortolkning overfor patienten med henblik på horisontsammensmeltning. 

Kommunikere målrettet. Indlede og afslutte en samtale respektfuldt.  

3. Kompetence til at anvende IT/informationskompetence, herunder  

a. At erkende et informationsbehov 

b. Anerkende at korrekt og komplet information er basis for fornuftige beslutninger 

c. At kunne formulere relevante spørgsmål  

d. Søge systematisk både i bibliotek, internationale og lokale elektroniske netværk 
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e. At kunne analysere, fortolke, syntetisere og vurdere information 

f. Anvende information korrekt til problemløsning og kreativ tænkning 

4. Kompetence til at gøre rede for sygeplejens fag og sag i mono- og tværfagligt samarbejde. Det drejer sig om 

at tale patientens sag i tværfaglige sammenhænge. At vide, hvad sygeplejersker kan til forskel fra andre 

faggrupper, eller sagt på en anden måde at udvise sygeplejefaglig identitet og således være i stand til at 

handle selvstændigt i sygeplejen, at kunne argumentere fagligt på det konkrete, situationsorienterede 

praksisniveau  

5. Kompetence til at kunne deltage i debatten om prioritering af ressourcer i sundhedsvæsenet - det 

universalistiske niveau (politisk). 

6. Kompetence til selvrefleksion og omverdensrefleksion. Herunder at kunne evaluere eget niveau og afgøre, 

hvornår situationen kræver at andre fagpersoner bidrager til eller overtager pleje og behandling. At kunne få 

øje på og turde forholde sig kritisk til egne fordomme, at kunne forholde sig kritisk til egen pleje, at kunne 

rumme at andre forholder sig kritisk til den udøvede sygepleje, at kunne sætte sig i patientens sted, at kunne 

se en sag fra flere vinkler. 

 

Kompetence til at udføre sygepleje 

 

1. Kompetence til at observere patienten og indsamle relevante data (via alle sanser) mhp. et helhedsindtryk af 

patienten 

2. Kompetence til at vurdere patientens helbredstilstand systematisk, inkl. risiko for potentielle komplikationer 

3. Kompetence til at træffe faglige skøn og søge intersubjektivitet 

4. Kompetence til at lægge en individuel plan for sygeplejen til den enkelte patient samt iværksætte og 

begrunde relevante sygeplejehandlinger  

5. Kompetence til at udføre grundlæggende sygepleje, herunder at bistå patienten med følgende funktioner eller 

skabe forhold, der sætter hende eller ham i stand til 

a. At trække vejret normalt  

b. At spise og drikke adækvat: mængde og kvalitet 

c. At udskille legemets affaldsprodukter 

d. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger (når han går, sidder, ligger og skifter fra en stilling til en 

anden) 

e. At sove og hvile 

f. At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på 

g. At holde legemstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse beklædningen og regulere 

den omgivende temperatur 

h. At holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder 

i. At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten forvolder andre skade 

j. At meddele sig til andre ved at give udtryk for følelser, behov, angst ect. 

k. At dyrke sin religion 

l. At arbejde med noget, der kan give ham skaberglæde 

m. At deltage i leg og underholdning af forskellig art 

n. At lære at tilegne sig viden, eller tilfredsstille den nysgerrighed, der fører til ”normal” udvikling og 

sundhed 

6. Kompetence til at udføre speciel sygepleje, herunder behandling. Her må specificeres ift. de enkelte 

semestre, f.eks. ift. symptomatisk sygepleje, akut sygepleje osv. 

7. Kompetence til at forholde sig kritisk til egen pleje og evaluere sygeplejen 
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8. Kompetence til at identificere og varetage pårørendes behov for pleje 

9. Kompetence til at lindre lidelse, herunder lidelse pga. smerter, angst, tab, sorg, håbløshed, meningsløshed – 

eller sagt på en anden måde. At lindre lidelse uanset om der er tale om en livs-, sygdoms- eller plejelidelse 

som Eriksson beskriver det 

10. Kompetence til at sikre en værdig død 

 

Kompetence til at lede sygepleje 

 

1. Kompetence til at skabe overblik og koordinere plejen i flere patientforløb  

2. Kompetence til at uddelegere arbejdsopgaver og herunder at tage hensyn til den pågældendes kompetencer, 

følge op på de uddelegerede opgaver og give mundtlig rapport 

3. Kompetence til at tage ledelsesansvar i forhold til eget arbejde  

4. Kompetence til at dokumentere sygepleje. Herunder fører skriftlig rapport, Den elektroniske patientjournal og 

standardplejeplaner, VIPS-modellen, checklister, observations- og medicinordinationsskemaer. Endvidere skal 

den studerende også kunne argumentere herfor under henvisning til det aktuelle lovgrundlag 

5. Kompetence til at sikre kontinuitet (tovholder) ved komplekse indlæggelser og udskrivelser 

6. Kompetence til at argumentere for de nødvendige ressourcer  

 

Kompetence til at formidle sygepleje 

 

1. Kompetence til at undervise og vejlede enkeltpersoner, en familie eller gruppe med udgangspunkt i 

sundhedsfremmetanken. Det drejer sig først og fremmest om at kunne identificere behov for læring hos 

patienten, pårørende eller gruppen. Dernæst om at anvende viden om forskellige undervisningsmetoder samt 

lærings- og mestringsstrategier og endelig at gennemføre og evaluere undervisning eller vejledning. 

2. Kompetence til at fremme og bevare sundhed i det hele taget og i særdeleshed i forbindelse med 

livsstilssygdomme. 

3. Kompetence til at forebygge komplikationer.  

4. Kompetence til at genoptræne og rehabilitere. 

5. Kompetence til at være kontaktsygeplejerske i såvel primær og  sekundær sektor som tværsektorielt.  

 

Kompetence til at udvikle sygepleje 

1. Kompetence til kvalitetsudvikling af sygeplejen. Det er en omfattende kompetence, der rummer dels at kunne 

arbejde ud fra tankegangen om patientforløb i både et patient perspektiv, organisatorisk perspektiv samt et 

sundhedsfagligt perspektiv. Dels at kunne arbejde efter kvalitetsudviklingsprocessen. 

Kvalitetsudviklingsprocessen er i sig selv omfattende og indebærer 1. Problemidentifikation med systematisk 

vurdering af sygeplejedokumentation, patientjournal og audit-undersøgelser og litteraturvurdering af 

forskningsbaserede undersøgelser indenfor epidemiologisk og kvalitativ forskning, kliniske databaser samt 

endelig inddragelse af klagesager. 2. Prioritering af kvalitetsproblemer, deres hyppighed, alvorlighed af 

konsekvenser, uforklarlige variationer, ressourcer og omkostninger. 3. Udvikling af kvalitative og kvantitative 

standarder, herunder fastsættelse af struktur-, proces- og resultatindikatorer. 4. Dataindsamling, analyse og 

fortolkning/deskriptiv statistik. 5. Kvalitetsvurdering af den aktuelle praksis. 6. Feedback til 
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sundhedspersonale. 7. Årsagsanalyse med henblik på at klarlægge kvalitetsforbedringstiltag. Der kan være 

tale om kerneårsagsanalyser  og aggregerede kerneårsagsanalyser. 8. Planlægning og gennemførelse af 

kvalitetsforbedringer. Og endelig 9. Formel kvalitetsvurdering. 

2. Kompetence til at lære at lære og omlæring, herunder at identificere behov for egen læring, afsøge 

muligheder for læring, strukturere egen læring og skaffe sig overblik over stoffet samt en indre bearbejdning 

og vurdering af stoffet. 

3. Kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedssektoren. 

Figur 2 

 

Perspektivering i forhold til Bolognaaftalen 
Figur 2 udtrykker en kompetenceprofil af en nyuddannet sygeplejerske. Sådan som vi 

ser disse kompetencer, synes vi, at de til fulde dækker de krav, der kan læses ud af 

Bekendtgørelsen. Det drejer sig om kritisk og analytisk kompetence, en praktisk og 

personlig handlekompetence i forhold til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje 

samt en refleksiv og kommunikativ kompetence. Det samme gælder, når vi 

sammenholder kompetenceprofilen med Bolognaaftalen. Bolognaarbejdsgruppen 

benytter en systematik, der indeholder tre elementer: kompetenceprofil, 

kompetencemål og formelle forhold. Kompetenceprofilen viser overordnet, hvilke 

kompetencer den nyuddannede skal være i besiddelse af. Kompetencemålene tjener 

til at præcisere, hvilke kompetencer den nyuddannede forventes at have på udvalgte 

områder. De formelle forhold drejer sig om adgangskrav til uddannelsen, længden og 

muligheder for videreuddannelse. Kombinationen af en kompetenceprofil og konkrete 

kompetencemål skal formidle et overblik og samtidig beskrive hvilke specifikke 

kompetencer, der forventes på en given uddannelse  (Bologna følgegruppen 

2003,pp.13-14). 

 

Arbejdsgruppen fokuserer på tre kompetencemål: intellektuelle kompetencer, faglige 

kompetencer og praksiskompetencer. Disse kompetencer beskrives i forhold til en 

professionsbacheloruddannelse på følgende måde: 

 

”Intellektuelle kompetencer: 
 
En professionsbachelor skal kunne: 

• Beskrive, formulere og formidle professionsorienterede 
problemstillinger og handlemuligheder 

• Analysere professionsfaglige problemstillinger teoretisk og reflektere 
over praksis 
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• Strukturere egen læring  
 
Faglige kompetencer: 
En professionsbachelor skal kunne: 

• Anvende og vurdere forskellige metoder indenfor fagområdet 
• Demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier, metoder og 

begreber indenfor professionen 
• Dokumentere, analysere og vurdere fagområdets forskellige former 

for praksis 
• Anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at udvikle egen praksis 

 
 Praksiskompetencer: 

En professionsbachelor skal kunne: 
• Mestre praktiske redskabsfærdigheder (mulighed for umiddelbar 

udøvelse af en erhvervsfunktion). 
• Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger 
• Udvise personlig integritet og handle indenfor rammerne af en 

professionel etik 
• Samarbejde med personer indenfor og udenfor eget fagområde 
• Indgå i udviklingsarbejde” (ibid.,pp.17-18). 

  
 
Jævnfør det foranstående er disse kompetencer alle indeholdt i de kompetencer, der 

er fremkommet i herværende undersøgelse. Vi mener, at den fremanalyserede 

kompetenceprofil giver et overblik over hvilke specifikke kompetencer, der skal læres 

på sygeplejerskeuddannelsen. Ved at tilegne sig disse kompetencer bliver 

sygeplejersken i stand til at honorere de krav, der stilles til en nyuddannet 

sygeplejerske. Profilens fem kategorier er et udtryk for et lidt mere nuanceret 

perspektiv på sygeplejefaget sammenholdt med de tre former for kompetencemål, der 

er valgt i Bolognarapporten. Vi vil gerne holde fast i de fem kompetencekategorier, 

fordi kategorierne er genkendelige og tilgodeser kompleksiteten i forhold til 

sygeplejerskens virksomhedsområde. Endvidere harmonerer de fint med 

bekendtgørelsen. Bolognagruppen  gør da også opmærksom på, at den opstillede 

model kun er en blandt flere mulige (ibid.,p.14).  
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Bilagsfortegnelse 
 
Bilag 1:  
Spørgeskema til projekt. Den nyuddannede sygeplejerskes 
kompetence nu og i 2010 
 
 
Bilag 2:  
Oversigt over indkomne svar 
 
 
Bilag 3:  
Illustration af kompetencer efter aksial kodning ud fra Merry Scheels 
teori 
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Spørgeskema til projekt            Bilag 1 
Den nyuddannede sygeplejerskes kompetencer nu og i 2010 

Data nødvendige for beskrivelse af resultater 
Antal personer, der deltager i besvarelsen_________________________________ 

Ansættelsessted (sæt kryds)  

Primær sektor: Sundhedsplejen_____, hjemmeplejen_____.  

Sekundær sektor: 

Afsnittets type:   

Ambulatorium_____, behandlingsafsnit_____, medicinsk_____, 

kirurgisk_____, obstetrisk_____, pædiatrisk_____, psykiatrisk_____, 

geriatrisk_____, andet_______. 

Sygeplejerskeuddannelsen: Studerende på 7. semester_____, underviser_____. 

 

Undersøgelsens spørgsmål 

Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske kunne hos jer?  
Nævn de 5 vigtigste kompetencer. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

Skal den sygeplejerske, der bliver uddannet i 2010, kunne noget andet eller 

mere, end den sygeplejerske, vi uddanner i dag? 

(sæt kryds) 

Ja_____  Nej____ 

 

Hvis ja – Nævn de fem vigtigste kompetencer. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
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Bilag 2 
Kompetenceprojekt 

Oversigt over indkomne svar 
 

Antal informanter (spørgeskemaer) Antal deltagende personer 
 

 
Fordeling af informanter på uddannelsessteder 
 
 
 

 
 

Antal udsendte  
spørgeskemaer 

Antal 
indkomne 
skemaer 

Antal 
informanter 

Svarprocent i forhold 
til antal skemaer 

 
170 

 

 
65 

 
169 

 
38,2 % 

Uddannelsessted Antal 
indkomne 
skemaer 

Antal 
personer 

Svarprocent  
Skema 

% 

Svarprocent 
Personer 

% 
Sundhedspleje 7 15 10,8 8,9 
Hjemmepleje 15 41 23,1 24,3 
Ambulatorium 3 6 4,6 3,6 
Behandlingsafsnit 3 13 4,6 7,8 
Medicinsk 8 19 12,3 11,2 
Kirurgisk 7 25 10,8 14,8 
Obstetrisk 1 2 0,02 1,2 
Pædiatrisk 1 3 0,02 1,8 
Psykiatri 5 20 7,7 11,8 
Geriatrisk 0 0 0 0 
Andet 4 14 6,2 8,3 
Sygeplejerske 
uddannelsen 
Undervisere 

5 5 7,7 3,0 

7. semester 6 6 9,2 3,6 
Ialt 65 169 97,04 100,3 
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