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Sykepleie i bilder …. 



Den ”vanskelige” hjemmesykepleien 

Tre krav til akseptabel hjemmesykepleie 

• ”Pasientene skal få hjelp til å få dekket grunnleggende 
behov.”  

• ”Tildelte tjenester skal ivaretas i tilstrekkelig grad og i tråd 
med faglige normer. ” 

• ”Pasientens behov skal ivaretas slik at grunnleggende 
verdier i samhandlingen mellom sykepleier og pasient 
ikke krenkes.” Tønnessen & Nortvedt 2012 

 

• Forfatterne kritiserer tjenestene for å ha størst fokus på å 
ivareta behov knyttet til basale livsfunksjoner - 
psykososiale og åndelige behov og behov for aktiviteter 
blir ikke ivaretatt.  

HVORDAN? 



Faglig forsvarlighet 

• «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de 

krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan 

forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 

arbeidets karakter og situasjonen for øvrig».  
• Lov om helsepersonell 1999 



Arven etter Florence Nightingale (1) 

• ”Florence Nightingale betegnes som «The Lady with the 

lamp», en betegnelse hun fikk under Krimkrigen fordi hun 

gikk gjennom sykestuene med en lampe i hånden og ga 

omsorg og trøst til sårede og syke engelske soldater. For 

soldatene ble hun et symbol på håp og liv, og hun ga dem 

styrke til å kjempe for sin egen helbred.” Kilde: ndla.no 

 

• Altså:  

• Omsorg 

• Trøst 

• Symbol på håp og liv 

• Gi styrke 
 

 



Arven etter Florence Nightingale (2)  

• ”Den viktigste praktiske leksen man kan gi sykepleierske, er å 
lære dem hva de skal observere, og hvordan de skal 
observere;  hvilke symptomer som tyder på bedring, og hvilke 
som tyder på det motsatte, hvilke som er nyttige, og hvilke som 
ikke er det: hvilke som tyder på forsømmelse, og hva slags 
forsømmelse.” Nightingale 1997, s. 149 (1859) 

 

Altså: 

• Kontinuerlig observasjon  

• Vurdere pasientens tilstand og reaksjoner på tilstand og 
intervensjoner 

• Vurdere intervensjon 

• Dokumentasjon 

• Faglig kunnskap, kunnskap om  
pasienten 
 

 



Perspektiver på sykepleie – enten 

eller, eller både-og? 

Kompleksiteten i sykepleiefaget – fagets verste fiende? 



Hva er sykepleie? 

 -Sykepleieutøvelse er et målrettet, overveid, 

handlingsrettet og koordinert arbeid for og med 

pasienter for å fremme deres helse eller en fredelig 

død.  

 -Sykepleieutøvelse er en bevisst, koordinert prosess 

som består av teknisk, vitenskapelig problemløsning, 

mellommenneskelig engasjement og tjenester til 

pasienter med spesielle behov.  
(Norsk sykepleierforbund 2012) 

= Systematikk! 



Et eksempel på systematisk arbeid i 

hjemmesykepleien 

 

 

E-læringsressurs i avansert geriatrisk sykepleie: http://www.med-utv.uio.no/elaring/fag/sykepleie/ags/forside/ 

 

http://www.med-utv.uio.no/elaring/fag/sykepleie/ags/kronisk/index.html


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 

”Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre - et samhandlingsprosjekt ” 


