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1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold  

1.1 Organisation og værdigrundlag 

Svanevig hospice er en selvejende institution med egen bestyrelse og drift overenskomst 

med Region Sjælland.  

Ideen med hospice sådan som vi kender den i dag, tog for alvor fat i 1950-60èrnes 

Storbritannien. En af drivkræfterne var den britiske sygeplejerske, social rådgiver og læge 

Cicely Saunders (1918- 2005), som udviklede mange af principperne for moderne hospicer.  

Svanevig hospice som organisation eksisterer for, at tilbyde den bedst mulige palliative pleje 

og behandling til patienter med livstruende sygdom, og de lidelser der er forbundet hermed, 

samt tilbyde omsorg og støtte til deres pårørende.  

På Svanevig hospice er de bærende værdier, ansvarlighed, medinddragelse, omsorg og 

rummelighed.  Det er disse værdier vores sygeplejefaglige grundlag, rammer og vilkår 

bygger på, både i det daglige kliniske arbejde, samt i vores visioner for fremtiden.  

Værdierne kommer blandt andet til udtryk i, at der arbejdes ud fra troen på, at livet har 

værdi til det ophører. Den enkeltes ønsker og valg respekteres og sygeplejen understøtter 

den enkelte i, at opleve og opnå det, der giver mening og livskvalitet lige nu og her.  

Værdierne har fulgt Svanevig fra før åbningen i januar 2010 og er indlejrede i dimensionerne 

i sygeplejens virksomhed, at udøve, at formidle, at lede og at udvikle sygeplejen.  

Værdigrundlaget er udformet af bestyrelsen og er det styrende grundlag for det daglige 

arbejde.  

Pleje og behandling af patienter og pårørende på Svanevig hospice udføres desuden i 

relation til WHO´s definition af palliativ indsats. 

”At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, 

der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem 

en tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre 

problemer både fysisk, psykisk, psykosocialt og af åndelig art” (www.sst.dk)) 
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WHO’s definition præciseres yderligere, at den palliative indsats 

 Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer 

 Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 

 Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 

 Integrerer omsorgens psykiske og åndelige aspekter 

 Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil 

døden 

 Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet 

 Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos 

patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt 

 Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på 

sygdommens forløb 

 Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, 

som udføres med henblik på livsforlængelse som fx kemo- eller stråleterapi, og 

inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere 

lidelsesfyldte kliniske komplikationer (www.sst.dk) 

Endnu en pejle markør og et grundlag for sygeplejefagligheden er Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger for den palliative indsats 2011, der beskriver den palliative indsats som en 

tværfaglig helheds tænkende indsats, der forsøger at rumme alle aspekter af 

menneskelivet.(www.sst.dk/publ/PUBL2011).  

Desuden skal nævnes kræftplan 1, 2 og 3 som et indflydelsesrigt grundlag for 

sygeplejefagligheden på Svanevig. (www.sst.dk)  

1.2 Afdelingens personalesammensætning 

 26 sygeplejersker 

 Hospicechef (sygeplejefaglig baggrund) 

 Souschef (sygeplejefaglig baggrund) 

 1 daglig læge fast tilknyttet, samt tilknyttede læger fra afd. For lindrende indsats 

 2 Fysioterapeuter 

 1 Præst 

 1 Socialrådgiver 

http://www.sst.dk/publ/PUBL2011
http://www.sst.dk/
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 1 Frivillig koordinator  

 1 musikterapeut 

 1 Sekretær 

 2 Rengøringspersonaler 

 1 Kok 

 2 køkkenmedhjælpere 

 1 Pedel 

 50 Frivillige 

 

1.3 Overordnet ledelse af Svanevig hospice 

Den daglige ledelse varetages af hospice chef Birgitte Bülow, souschef Kirsten Christensen og 

læge Niels Møller.  

Hospice chefen er ansvarlig overfor bestyrelsen, og for at hospice drives og udvikles i 

overensstemmelse med det overordnede formål og værdigrundlag. Hospicechefen har 

desuden det overordnede ansvar for den daglige personaleledelse, udvikling og drift. 

Hospicechefen har sygeplejefaglig baggrund. 

Souschefen er i samarbejde med hospicechefen medansvarlig for den daglige 

personaleledelse, faglige udvikling og drift af hospice. Souschefen er også i samarbejde med 

det øvrige personale medansvarlig for den palliative indsats. Souschefen har sygeplejefaglig 

baggrund. 

Lægen er ansvarlig for den medicinske behandling, samt kvaliteten af denne. Lægen indgår i 

det tværfaglige team, og er medansvarlig for den samlede palliative indsats. Lægen er 

sammen med den øvrige ledelse ansvarlig for visiteringen af patienter til Svanevig. 
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1.4 Organisering af sygplejen 

Sygepleje gruppen er sammen med den samlede tværfaglige gruppe ansvarlige for den 

daglige kliniske palliative indsats. Sygeplejen organiseres ud fra kontaktsygeplejerske 

ordning. Hvor patienter og pårørende bliver tildelt mindst to kontaktsygeplejersker, som 

varetager ansvaret for den samlede palliative indsats. Begrebet kontaktsygeplejerske er 

hentet fra ”Primary Nursing”, som er udviklet i USA, hvor en af hovedkræfterne bag er 

sygeplejerske Marie Manthey.  Ideologien er en helhedssygepleje, hvor en sygeplejerske 

påtager sig ansvaret for en mindre gruppe patienter over tid. En organisering med afsæt i 

primary nursing, understøtter en palliativ sygepleje med rum til relationel sygepleje, 

fordybelse, og en kvalitativ tilgang, der ses som præmissen for, at inddrage og imødekomme 

den detaljerigdom og de mange facetter i det palliative speciale. (Koloroutis, 2004) 

1.5 Tilrettelæggelse, prioritering og fordeling af sygeplejen 

Sygeplejerskerne er delt i to grupper, der dagligt har ansvaret for hver især syv patienter. 

Patientens aktuelle frembrudte symptomer og behov er hver morgen udgangspunkt for 

hvilken fordeling, prioritering og tilrettelæggelse der finder sted. Den enkelte 

kontaktsygeplejerske vil når hun er i vagt, så vidt muligt varetage ansvaret for de patienter, 

hvor hun er kontaktsygeplejerske.  

Som i alle organisationer finder der en prioritering sted, der arbejdes med en åbenhed i 

prioriteringsprocessen, for at alle patienter og pårørende får den bedst mulige sygepleje, der 

kan tilbydes, med de ressourcer der er til rådighed netop denne dag.  

Tilrettelæggelsen af sygeplejen sker løbende gennem vagten, og som hovedregel i 

samarbejde med den enkelte patient og pårørende. Patienten og den pårørende i det 

palliative forløb, kan have meget forskellige behov fra dag til dag og fra time til time. For at 

imødekomme uforudsigeligheden, er sygepleje tilrettelæggelsen, prioriteringen og 

fordelingen en løbende proces, der ændres og tages til dialog vagten igennem.  

Den enkelte sygeplejerske kan aldrig stå alene i det palliative felt. Sygepleje gruppen 

arbejder tæt sammen for, at fremme og skabe et omsorgsfuldt arbejdsmiljø i 

sygeplejegruppen som helhed. Et sådan omsorgsfuldt miljø, er af afgørende betydning for, at 

den bedst mulige sygepleje kan finde sted, i særdeleshed i en palliativ kontekst, der i høj 

grad er baseret på samarbejde og tværfaglighed.  
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1.6 Vagtdækning  

På Svanevig arbejdes der i tre holds skift. Dag vagten er bemandet med 6 sygeplejersker, 

aften vagten er bemandet med 4 sygeplejersker og nattevagten er bemandet med 2 

sygeplejersker.  

Det tilstræbes at den enkelte sygeplejerske arbejder enten dag/aften eller dag/nat, dette i 

særdeleshed ud fra et ønske om, at mindske sundhedsrisikoen ved tre holds skift.  

Sygeplejerskerne møder i dagvagt ml. 7.30-15.30.  Aftenvagten møder kl. 15.30 og 

nattevagten møder kl. 23.30.  I weekenden er der personale der har 12 timers vagter.  

1.7 Organisering af sygeplejeuddannelsen på Svanevig hospice 

På Svanevig er der en 2 klinisk ansvarlig vejledere.  

De klinisk ansvarlige vejleder har ansvaret for samarbejdet med uddannelsesinstitutionen, 

og det overordnede ansvar for samarbejdet med den studerende, står for største delen af 

den vejledning, der bliver tilbudt den studerende.  Der er daglig vejledning af øvrige 

sygeplejersker. 

Den studerendes arbejde i klinikken, vil blive tilrettelagt i relation til de faste læringsudbytter 

og i relation til deltagerforudsætninger, samt særlige ønsker og fokus områder.  

Sygepleje fagligheden på Svanvig hviler på et grundlag af relationelle kvaliteter. I en respekt 

for og tro på det relationelles betydning, og i respekten for den enkelte patient og dennes 

pårørende, vil der blive prioriteret en stor del af kontinuitet i den studerendes kliniske 

forløb.  

Der arbejdes ud fra teorien om, at den studerende opnår de bedste betingelser for læring, 

ved at blive en del af praksisfællesskabet, den studerende vil derfor så vidt muligt, få de 

samme muligheder og betingelser som de uddannede sygeplejersker.  
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1.8 Sygeplejens uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår 

Svanevig hospice åbnede i januar 2010, der har i de mellemliggende år ligget et stort arbejde 

og fokus i, at bygge nogle rammer op, og fylde dem med et indhold og et liv, der gør 

Svanevig til det velfungerende og betydningsfulde sted, det er i dag, for de patienter og 

pårørende der indlægges. Samtidig med dette store opstartsarbejde, har det været helt 

grundlæggende fra begyndelsen, også at have fokus på sygeplejerskernes faglighed og videre 

uddannelse.  

I Svanevigs værdiggrundlag indgår en vægtning af sygeplejerskernes uddannelse, udvikling 

og trivsel, det medtænkes at det palliative speciale, patienter og pårørende, kræver at blive 

mødt med en bred vifte af personlige og faglige kompetencer fra de palliative sygeplejersker.  

For at imødekomme et højt fagligt niveau, blev der fra begyndelsen fremlagt en målsætning 

om, at alle sygeplejersker på Svanevig skulle tilbydes et diplom modul indenfor de første 5 

år, dette betyder at der årligt er blevet uddannet 2 sygeplejersker fra Metropol i København. 

(Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter og eller Palliativ indsats- 

symptomlindring og det professionelle arbejde/Palliativ indsats- symptomlindring og 

evidensbaseret praksis).  

At Fagligheden på denne måde kontinuerligt højnes, udfordres og synliggøres, giver et 

naturligt og allestedsnærværende fokus på uddannelse, udvikling, kvalitet og højnelse af det 

faglige niveau i dagligdagen på Svanevig.  

Sygeplejerske gruppen på Svanevig rummer tilsammen en bred vifte af kompetencer, 

erhvervet blandt andet gennem mange års klinisk erfaring, videreuddannelse og supervision. 

 Svanevigs uddannelses og udviklings vision har indtil nu udmøntet sig i, at  

 

 Flere sygeplejersker med et eller flere sundhedsfaglige diplom moduler. 

 Kontinuerlig supervision for hele personalegruppen. 

 Fælles temadag omhandlende filosofisk kommunikation.  

 Fælles temadag omhandlende social kapital. 

 Fælles temadag omhandlende Etikos (etiske dilemmaer). 
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 At der årligt afsættes ressourcer til, at 2-3 fagprofessionelle deltager i 

kommunikations kurset ” Den vanskelige samtale med uhelbredeligt syge og 

døende”. 

 At der prioriteres en høj deltagelse ved nationale temadage, og arrangementer 

indenfor det palliative speciale.  

 At der er sygeplejersker med diplomuddannelsen + vejlederuddannelsen. 

 

Herudover skal nævnes en del af de kompetencer og udviklings tiltag der er, at finde hos 

sygeplejerskerne på Svanevig.  

 En sygeplejerske med sår behandlings uddannelse 

 En sygeplejerske som repræsentant i sysme smerte gruppe i Norphama 

 En sygplejerske som repræsentant i Kræftens bekæmpelse 

 En arbejdes gruppe med speciale i børn som pårørende 

 En arbejdes gruppe med speciale i smerter 

 En arbejdes gruppe med speciale i dyspnø 

 En arbejdes gruppe med speciale i delir og implementering 

 To sygeplejersker med speciale i sygepleje til stomi patienter 

 To sygeplejersker med ledelses uddannelse 

 Tre sygeplejersker med palliations uddannelsen 

 To sygeplejersker med akupunktør uddannelse 

 En sygeplejerske med norsk videreuddannelse i kultur, helse og social fag 

 To sygeplejersker fast tilknyttet Social og sundhedsskolen som eksterne undervisere 

 To sygeplejersker med uddannelse i livsfortælling/værdighedsterapi.  

 To sygeplejersker med akupunktur uddannelse. Øvrige sygeplejersker kan udøve 

akupunktur mod kvalme og smerter som supplement til anden lindring. 

Sygepleje gruppen er tæt knyttet til de tværfaglige samarbejdspartnere på Svanevig, dette 

betyder også, at fagligheden udfordres, inspireres og udvikles løbende. For at understøtte 

denne udvikling og højne niveauet og kvaliteten af den palliative indsats, er der ugentligt 

afsat tid og rammer, til et rum for fordybelse/refleksion og vægtlægning af etiske 

dilemmaer/fortællinger, filosofisk kommunikation, supervision, tværfagligt 

samarbejde/konferencer, undervisning, implementerings og udviklings arbejde.  
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1.9 Redegørelse for de kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer 

og kompetencer. 

Svanevig hospice har på nuværende tidspunkt 2 sygeplejersker med diplom modulet som 

klinisk vejleder + 1 sygeplejerske med diplomuddannelse. 

Ansvarlig klinisk vejleder Marianne Lauritsen er uddannet sygeplejerske i 1991. 

13 års klinisk erfaring fra sekundær primærsektor. 8 års erfaring fra medicinsk afdeling med 

speciale i infektionssygdomme, samt infektion i 2 år. 5 års erfaring fra lungemedicinsk 

afdeling, samt 5 års erfaring fra ortopæd kirurgisk afdeling. 5 års erfaring fra primær sektor 

som hjemmesygeplejerske. Ansat på Svanevig hospice januar 2010. 

3/6 diplom uddannelse. Uddannet som klinisk vejleder i 2013, samt erfaring i 

vejlederfunktionen med elever og studerende på sygehus og i primærsektoren. Derudover 

diplom modulerne, mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen og symptomlindring.  

 

Ansvarlig klinisk vejleder Margit Berner er uddannet som Professionsbachelor i Sygepleje i 

2003 

8 år på abdominalkirurgisk afdeling, hvor af de 4 år som souschef. 4 år på medicinske 

afdeling med speciale i endokrinologi. Ansat på Svanevig Hospice 2016. 

Har siden 1982 arbejdet som sygehjælper på lungemedicinsk afdeling, og har vejleder 

erfaring herfra. 

Uddannet som klinisk vejleder i 2006, har 8 år erfaring i vejlederfunktion for.  

Derudover diplom modul mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen. 
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2.0 Sygepleje faglige forhold og værdier 

2.1 Klinisk speciale, det specialiserede niveau. 

Svanevig hospice tilbyder palliativ indsats på specialiseret niveau, til voksne patienter med 

livstruende sygdom og samtidige palliative behov, samt deres pårørende. Største delen af de 

patienter der visiteres til Hospice, er på et sted i deres sygdomsforløb, hvor de nærmer sig 

livets afslutning, sen palliativ del og terminal fase.  Derfor er målet med den palliative indsats 

på hospice som hovedregel, en så god livsafslutning som muligt, for patienten, samt støtte til 

de pårørende under forløbet, i særdelshed med henblik på, at den pårørende skal kunne 

leve videre, med det tab det er at miste sin kære. Det specialiserede niveau betyder således, 

at Svanevig udfører pallierende behandling af patienter med komplekse problemstillinger, 

samt deres pårørende, herunder sværhedsgraden af de enkelte problemer og 

sammenhængende problemområder.  

 

2.2 Patienter og pårørende på Svanevig hospice (patientkategori) 

Patienter der visiteres til hospice kendetegnes ved, at have en stor del af komplicerede 

komplekse palliative symptomer af deres sygdomme. Patienter og pårørende der kommer til 

Svanevig er ofte i forskellige grader af krise tilstand. Ofte er situationen hjemme blevet 

uholdbar gennem længere tid, hvor eksempelvis en ægtefælle ikke længere magter, at 

overkomme situationen alene. I andre tilfælde kommer patienten direkte fra en hospitals 

afdeling, og har modtaget besked om, at der ikke længere er håb for kurativ behandling.  

De sygdomme der oftest forekommer blandt patienter på Svanevig er alsidige cancer 

sygdomme, lunge, hjerte og nyre sygdomme, samt ALS ramte patienter. En del af 

patienterne er under opholdet forsat i pallierende behandlingsforløb på sygehuset, herunder 

kemo terapi og stråle terapi.  

Indlæggelsestiden varierer fra få dage til flere måneder, med et gennemsnit på 17 en halv 

dag. Svanevig har plads til 14 patienter, der indlægges årligt omkring 2014, 170 patienter 

2015, 230 patienter, størstedelen af patienterne dør på hospice, men der er også patienter, 

som efter symptomlindrende behandling vælger at lades sig udskrive. Patienten henvises fra 

egen læge, palliativt team eller hospitals afdeling og indlægges ud fra henvisningskriterierne. 
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2.3 Interne og eksterne samarbejdsrelationer 

Det palliative arbejde bygger på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Internt betyder 

det, at alle faggrupper er repræsenterede i den palliative behandling og pleje, der tilbydes 

den enkelte patient og pårørende.  

Svanevig er indrettet med åbent kontor landskab, hvor der samarbejdes på kryds og tværs 

løbende hen over dagen. Hver morgen mødes hele den tværfaglige personalegruppen til 

morgenmøde, her bliver patienternes aktuelle billede gennemgået og der tages tværfaglige 

beslutninger vedrørende dagens forløb, faglige overvejelser og pleje og behandlingstiltag.  

Alle faggrupper herunder køkken personale, præst, frivillig koordinator, læge, ledelse, 

sygeplejersker, fysioterapeuter, musik terapeut og social rådgiver er repræsenterede ved de 

to ugentlige konferencer, hvor den behandling og pleje der tilbydes, bliver drøftet og 

tilrettelagt, ud fra alle de tværfaglige parters kompetence og ansvarsområder.  

En betydningsfuld intern samarbejdsrelation, foregår med den store gruppe af frivillige på 

hospice. Her samarbejdes med vågetjenesten, til patienter der behøver kontinuerligt 

nærvær. Der samarbejdes om aktiviteter for patienter og pårørende, så som højt læsning, 

små ture ud af huset, underholdning, socialt samvær, håndarbejde mm.  

Eksternt samarbejdes der i henvisningsforløbet med patientens egen læge, med pårørende, 

sygehus, hjemmesygeplejen, og det palliative team.  

Under indlæggelsen samarbejdes der med sygehus vedr. pallierende 

behandlingsmuligheder. Der er patienter der forsat er i kemo terapi, stråle terapi, modtager 

eksperimentel behandling mm.  

Af andre samarbejdes relationer skal nævnes, fodterapeut, frisør, synscentral, hørecentral, 

og ergoterapeuter og psykolog. 

I forbindelse med børn som pårørende, kan der være samarbejde med skoler og der ydes 

information og hjælp til henvendelse i sorggrupper og psykolog.  

I forløbet omkring den sidste tid, samarbejdes der med bedemand, præst og egen læge.  
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Ved udskrivelse af patienter, samarbejdes med egen læge, kommunal sygepleje og 

hjemmepleje og det palliative team.  

 

2.4 Sygeplejefaglige begreber og fænomener der knytter sig til patienter på Svanevig. 

Det sygeplejefaglige centrum på Svanevig hospice er den enkelte patient og den pårørende. 

Det er deres fysiske, psykiske, eksistentielle, åndelige, religiøse, sociale symptomer, behov, 

ønsker, håb, lidelser og glæder der er bestemmende for, hvilken sygepleje der er 

fyldestgørende i de enkelte patientforløb.  

Begreber og fænomener som er betegnende for patienter, pårørende og hverdagen på 

Svanevig hospice er, tillid, relation, nærvær, kropslighed, omsorg, tab, sorg, tro, håb, glæde, 

fællesskab, samvær, livsglæde, livskraft, vrede, svigt, fortrængning, etiske dilemmaer, 

livsfortælling, samtale, dialog og refleksion. 

Desuden skal igen nævnes de bærende begreber og fænomener fra værdi grundlaget, 

næstekærlighed, tværfaglighed, respekt, nærhed og ansvarlighed.  

 

2.5 Sygeplejeopgaver/patient og pårørende centret sygepleje/relationel sygepleje 

Da det palliative speciale er så omfattende, detaljerigt og sammenflettet et område, betyder 

det også, at der i det sygeplejefaglige arbejde, er behov for alsidig teoretisk og klinisk viden 

og kunnen.  

Sygeplejefagligheden på Svanevig er helhedsorienteret og indeholder den grundlæggende 

sygepleje, så som hjælp til personlig hygiejne og spise situationer, over til den specialiserede 

palliative medicinering, åndelige, eksistentielle og religiøse samtaler, undervisning, ledelse, 

dokumentation, organisering samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  

På Svanevig hospice er patienten og den pårørende centrum og det grundlæggende 

udgangspunkt for palliationen, værdigrundlaget og de kliniske handlinger som ligger i 

sygeplejen. Dette centrum ses som en konkret handleanvisende referenceramme, hvor 

relationelle kvaliteter, samarbejdet om behandling, pleje og klinisk beslutningstagen mellem 
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patient, pårørende og sygeplejersken, styrkes ud fra respekt og indlevelse i den samlede 

situation og de mennesker det involverer.  

Patient og pårørende centreret/ relationel palliativ sygepleje vil herunder blive belyst ved 

følgende 5 grundprincipper.  

- Patienten og dennes pårørende behandles med værdighed og respekt og Svanevigs 

værdigrundlag er bærende for den palliation der tilbydes.  

 

- Sygeplejersken kommunikerer og udveksler informationer med patient og familie på 

en måde som er imødekommende, involverende, brugbar og meningsfuld for patient 

og pårørende.  

 

- Bevidst involvering af patient og pårørende, deres erfaringer, livshistorie, ressourcer, 

behov, håb og ønsker sigter mod at understøtte og bevare patientens og den 

pårørendes oplevelse af kontrol, meningsfuldhed, lindring, livsglæde og håb og tro.  

 

- Kliniske retningslinjer, værdigrundlaget, udvikling og uddannelser samt den daglige 

palliation udtrykker at, relationen til og samarbejdet med patient og pårørende er 

medtænkt i alle sammenhænge.  

 

- Miljøet på Svanevig er baseret på at sikre gode rammer for relationelle værdier, 

socialt liv, privat liv og intimsfæren for patienter og pårørende, dette ses også i de 

fysiske rammer som patientlejligheder med plads til pårørende og privatliv, legerum 

og faciliteter til børn, samtale rum, refleksions rum og fællesrum.   

 

 

 

 

2.6 Værdier i sygeplejen på Svanevig 
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På Svanevig ser vi sygeplejen som en praksisdisciplin baseret på viden og erfaringer, og hvor 

sygeplejerskens kliniske kompetence gør det muligt, konkret at kunne handle til patientens 

og de pårørendes bedste.  

Denne praksis forstå vi som en interaktionel sygeplejepraksis der med sit selvstændige 

sygeplejevidenskabelige område udvikler sig i spændingsfeltet mellem natur-, human og 

samfundsvidenskab. (Scheel 2004) 

I samarbejde med patienten, de pårørende og de tværfaglige samarbejdspartnere skal 

sygeplejersken muliggøre den bedst mulige lindring for patienten og de pårørende.  

Professionel omsorg i sygeplejen forudsætter blandt andet, nærvær, forståelse, 

opmærksomhed, engagement, åbenhed og viden. Omsorg er et grundlæggende element i 

enhver menneskelig eksistens, idet mennesker lever i afhængighed af hinanden.( 

Martinsen.2000) Denne afhængighed forstærkes i de situationer, hvor der forekommer 

sygdom, lidelse, indskrænkning af menneskets funktionsevne og død.  

For at kunne udøve praksis og dermed imødekomme patientens og de pårørendes behov for 

handling, skal sygeplejersken beherske tre grundlæggende handlemåder, hvor normer, 

værdier og interesser er integrerede: moralsk-praktiske, kognitivt-instrumentelle og 

æstetisk-ekspressive.(Scheel2005) 

De moralsk-praktiske handlemåder rummer den etiske fordring, altid at handle ud fra etiske 

overvejelser. Hvad er det gode liv for den enkelte patient? Det er afgørende, at 

sygeplejersken er bevidst om, hvad situationen forlanger af hende i relation med patienten, 

de pårørende og den tværfaglige gruppe. De etiske dilemmaer kan være store og den etiske 

fordring er altid til stede i alle situationer, hvorfor den moralsk-praktiske handlemåde altid 

indgår i alle pleje og omsorgssituationer.  

De kognitivt-instrumentelle handlemåder er baserede på viden fra naturvidenskaben. 

Kognitivt betyder erkendende, og handlingerne bygger på eksakt viden. Handlingerne er 

aktive, indgribende, målrettede, og problemløsende og resultatorienterede. Handlingerne 

tilgodeser legemlige behov, instrumentelle og tekniske aktiviteter og effektiv indgriben i 

akutte situationer. Det er omsorg at handle effektivt og målrettet i situationer, hvor dette 

fordres.  
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De æstetisk- ekspressive handlemåder indeholder selvrefleksion og selvfortolkning, 

selvforståelse og omverdensforståelse. Æstetisk betyder sansende-ekspressive betyder at 

give udtryk for. Sygeplejersken sanser sin omverden og sine medmennesker og er åben 

overfor, hvordan patienten og de pårørende oplever situationen. Hun tolker det sansede, og 

giver i sprog og handlinger udtryk for det indtryk, hun har modtaget. Sygeplejersken søger at 

komme til klarhed over, hvad der er betydningsfuldt i den enkelte situation, ud fra 

forståelsen af sig selv og andre mennesker. Sygeplejersken søger at skabe sammenhæng og 

mening i situationen ud fra egne, patientens, de pårørendes forståelse og forventninger. 

Denne handlemåde er særlig betydningsfuld, for et kvalitativt godt samarbejde i det 

palliative felt.  

Handlemåderne indgår i et samspil med hinanden, og må således tænkes sammen og 

nuanceres. Det er patientens konkrete problem, problemets aktuelle kontekst og betydning 

for patienten og de pårørende, der afgør hvilke handle måder, der er mest fremtrædende i 

situationen.  

 

2.7 Evidensbaseret sygeplejepraksis og mål for sygeplejen. 

På Svanevig ønsker vi, at styrke udviklingen af en professionel sygepleje der baseres på 

evidens, og derfor ikke blot er tilfældig og ud fra den enkelte sygeplejerskes præferencer. 

Hensigten er, at kunne tilbyde en pleje og lindring til den enkelte patient og dennes 

pårørende, ud fra de bedste begrundelser for, hvad der er godt for dette menneske i netop 

denne situation.  

Sygeplejefagligt arbejdes der ud fra et syn på evidensbegrebet, som et hovedsageligt 

humanvidenskabeligt og flerdimensionelt begreb, der kan udledes af flere kilder til viden.  

Evidens skal her forstås som at indse, føle og vide (Martinsen 2005) 

Med humanisme menes her en respekt for det humane, menneskets egenværdi og 

ukrænkelighed. (Wacherhausen. 2002) 

 I konteksten på hospice, viser det sig ved en stræben og insisteren på en humanisering af 

den sygeplejefaglige praksis, på lige fod med naturvidenskaben og samfundsvidenskaben. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at selve sygdommen på Svanevig hospice, ikke 
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har det altoverskyggende fokus, men hvor det centrale bliver mennesket, patienten med de 

lidelsesfulde symptomer, der fylder for den enkelte, samt det levede liv og de livstemaer og 

livsytringer der træder frem. Hvilket også stiller store krav til den enkelte sygeplejerske og 

det faglige skøn.  

Med evidens begrebet arbejdes der i spændingsfeltet mellem natur, human og 

samfundsvidenskab. 

 ”den dybeste splid der råder i vor tilværelse er nok den der råder mellem sansning og 

forståelse” (Løgstrup 1995).   

Således udtrykker Løgstrup sig omkring fænomenerne sansning og forståelse. Denne splid 

eller dette spændingsfelt bliver dagligt udfordret, reflekteret og danner grobund for dialog 

og udvikling på Svanevig. 

For at understøtte et detaljerigt syn på evidens, arbejdes der i sygeplejen i praksis, med flere 

kilder til evidens.  

Kilde 1.  Vidne om, forståelse for og inddragelse af patientens hele livssituation, historie, håb 

og erfaringer. 

Kilde 2. Sygeplejerskens professionelle viden og kliniske erfaring inddrages i beslutningen om 

hvilke handlinger, der skal iværksættes for patientens og den pårørendes pleje og lindring i 

netop denne situation. Fx benyttes konferencer til refleksion og til begrundelser for god 

klinisk praksis. 

Kilde 3. lokale forhold og information, fx retningslinjer, lokale politikker, tilgængelige 

ressourcer, ex hjælpemidler.  Hvad vil være muligt i situationen under de vilkår, vi har at 

arbejde med.  

Kilde 4. Forskning. Naturvidenskabelig forskning fx et randomiseret kontrolleret forsøg og 

humanvidenskabelig forskning fx det kvalitative interview. Og DMCG-PAL kliniske 

retningslinjer.  

Intentionen er at patient og pårørende føler sig imødekommet som de mennesker de er, i 

den særlige livssituation de bevæger sig i.  Dette ved at sygeplejersken har respekt og accept 

af det enkelte menneskes håb, ønsker, livsbetingelser og handlemuligheder, har viden om og 

forståelse for patientens palliative problemstillinger, reaktionsmåder og mønstre, mestrings 
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strategier og hvilken betydning sygdommen har i det enkelte menneskes liv, i familien som 

helhed og i vores kultur og samfund. På denne måde, søger vi, at tilbyde en lindrende 

sygepleje der bygger på flere og detaljerige kilder til evidens.  

Vi er som sygeplejersker forpligtiget til, at holde os orienteret med den nyeste forskning og 

udvikling indenfor vores fag. Evidens baseret sygepleje af høj kvalitet og bevægelighed søges 

understøttet på Svanevig, ved at sygeplejersken stiller sine handlinger og overvejelser til 

grund for kritisk refleksion sammen med kollegaer. Fx ved tværfaglige konferencer, 

sygeplejerskemøder, i den kliniske situation, eller ved formaliserede refleksions seancer så 

som husets time og supervision. 

2.8 Dokumentation 

På Svanevig Hospice dokumenteres der i elektronisk patientjournal OPUS. Hele det 

tværfaglige team benytter samme system. Ved ankomsten til Svanevig tilbydes patienten og 

de pårørende en indlæggelsessamtale og journal optagelse. Ved disse samtaler medvirker 

kontaktsygeplejersken og lægen, her dokumenteres patientens og de pårørendes 

problemstillinger, symptomer, sygdomsforløb, gerne livsfortælling, forventninger og håb for 

fremtiden, dette arbejde danner grundlaget for det videre forløb. Der arbejdes på Svanevig 

med EORTC skemaer, som løbende gentages og evalueres.  

Sygeplejersken arbejder løbende med at udforme og dokumenterer en status på patient og 

pårørende situationen. To gange ugentligt afholdes der tværfaglige konferencer, hvor den 

udarbejdede status er bestemmende for, hvilke problematikker der bliver sat i spil i det 

tværfaglige samarbejdet.  
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3.0 Uddannelsesmæssige forhold  

3.1 præsentation af Svanevig som klinisk uddannelsessted. 

Som nyt klinisk uddannelses sted, har vi på Svanevig en enestående mulighed og et ansvar 

for at skabe et fagligt læringsmiljø, der er forberedt til, at modtage studerende på en måde 

der pædagogisk og didaktisk støtter op om de studerendes læringsproces, hen imod, at 

tilegne sig de fastsatte læringsudbytter.  

Som klinisk uddannelsessted vil der blive arbejdet i relation til bekendtgørelsen om 

uddannelse til proffesionsbachelor i sygepleje, hvor det bl.a. Beskrives hvorledes den kliniske 

undervisning skal tilrettelægges med udvikling fra det observerende, til det reflekterende og 

selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende færdigheder, således at 

generelle faglige kompetencer beherskes, og evnen til, samt ansvarlighed for at vurderer og 

træffe kvalificerede valg opøves (BEK 29,2008) 

På Svanevig arbejder vi med en målsætning om, at give den studerende plads og rum til at 

være studerende. Den studerende indgår ikke som en del af normeringen. Den studerende 

vil blive tilknyttet en daglig vejleder, og der vil blive afsat tid og ressourcer til, at den 

studerende vil blive støttet og vejledt, i det omfang situationen kalder på.  

På Svanevig ser vi med forventning hen imod at åbne op for samarbejdet med 

undervisningsinstitutionen og de studerende, en udfordring der ses som en styrkelse af 

blandt andet udvikling, refleksion, nytænkning, bevægelighed, ansvar, dialog og samarbejde.   

Svanevig vil som udgangspunkt modtage modul 11, 12 og 13 sygeplejestuderende. 

Der vil som hovedregel, ikke kunne modtages mere end en studerende af gangen.  
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3.2 Velkomst og planlægning af det kliniske uddannelsesforløb 

Den kliniske vejleder vil som optakt til det kliniske forløb, udsende et velkomstbrev, en 

mødeplan og link til Beskrivelse af Klinisk undervisningssted.  

Det er den kliniske vejleders ansvar, i samarbejde med den studerende, at tilrettelægge det 

kliniske forløb med imødekommelse af de fastsatte læringsudbytter og individuelle mål, 

samt med inddragelse af den studerendes deltagerforudsætninger i planlægningen. Det er 

den kliniske vejleders ansvar, at formidle og handle ud fra didaktiske overvejelser, at skabe 

et læringsmiljø som er befordrende for læring, at evaluerer og bedømme den studerendes 

opnåelse af læringsudbytter, at udarbejde et evalueringsredskab til den studerende, hvor 

den studerende er forpligtiget til, at udarbejde en evaluering af det kliniske forløb, med det 

formål, at vejlederene løbende kan optimerer det faglige læringsmiljø, metoder, strukturer 

mm.  

3.3 Studiesamtale og udarbejdelse af individuel studieplan/uddannelsesforløb 

Den første dag i klinik perioden vil der blive afholdt studiesamtale, her vil der arbejdes for, at 

gensidige forventninger kan træde frem og at en individuel studieplan udarbejdes. 

(BEK.29.2008) 

Samtalen vil tage udgangspunkt i den sygeplejestuderendes deltagerforudsætninger, som 

omdrejningspunkt for planlægning af uddannelsesforløbet i klinikken. Ifølge Illeris er den 

driftsmæssige dimension læringens mest basale forudsætning (Illeris, 2006). Derfor vil der i 

den første studiesamtale blive søgt, at få ekspliciteret og bevidstgjort den studerendes 

deltager forudsætninger. Ved at kende til disse forudsætninger, herunder hvordan den 

studerende lærer bedst, erfaringsgrundlag, viden, færdigheder, livshistorie, personlige 

brændpunkter/interesser, skabes der mulighed for, at planlægge en vejledning og en 

involvering i det tværfaglige fællesskab, på en måde der vil udfordrere den studerende 

gennem en afbalanceret tilgang.  

Den første studiesamtale vil ligeledes være en platform, hvorfra den studerende vil blive 

præsenteret for Svanevigs historie, sociale normer og regler, struktur, den tværfaglige 

gruppe, alt i alt en begyndende præsentation af praksisfællesskabet. Denne præsentation vil 

blive foretaget ud fra en pædagogisk, psykologisk og social teori om praksisfælleskabets 

betydning for læring og vigtigheden af, at skabe en åbning i fællesskabet, hvor den 
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studerende kan træde ind og derved opnå mulighed for, at læring kan finde sted. (Lave og 

Wenger.2004)   

 

3.4 læringsmiljø / metoder og redskaber/ vejleders rolle og ansvar 

Svanevigs personale som helhed ser det som en stor gevinst, at skulle modtage, samarbejde 

og medvirke til uddannelse, af professions bachelorer i sygepleje. Svanevig arbejder 

kontinuerligt på, at udvikle fagligheden, rammerne og miljøet til gavn for patienter og 

pårørende. Det betyder at kritiske spørgsmål, en åben og anderkendende samtaleform og 

refleksion er en stor del af hverdagen, fra den studerendes side, vil dette blive budt 

velkommen, understøttet og tilskyndet.  

Det er vores hensigt at målrette vejledningen på Svanevig, så den i særlig grad tager 

udgangspunkt i læringsudbytterne for modul 11 og 12.  Disse specifikke læringsudbytter vil 

sammen med den enkelte studerendes deltagerforudsætninger være styrende for, hvilke 

redskaber og metoder, der vil blive benyttet i vejledningen.  

Den studerende på Svanevig vil blive mødt af en kliniskvejleder, der i vejleder rollen såvel 

som i det palliative arbejde, ser rollen og funktionen som vejleder som helhedsorienteret, 

herunder rollen som vejleder, superviser, coach, rådgiver og underviser, tagende afsæt i en 

palet af videnskaber herunder, psykologi, pædagogik, sociologi, kommunikation mm. 

Den kliniske vejleder på Svanevig ser det, som en del af sin rolle, at være inspirator for 

refleksion og faglighed, at være rollemodel, fortaler og advokat for den studerende, samt at 

være en tryg base i hverdagen.  

Der vil i vejledningen blive arbejdet med deltagelse i den kliniske praksis, refleksion, 

supervision, undervisning, fortælling, før under og efter vejledning, litteratur undersøgelser, 

teoretiske, kliniske og faglige diskussioner, kritiske vurderinger, implementerings øvelser, 

kommunikation, skriftlige øvelser, port folio. mm.  

Vejledningen vil blive forberedt, så den giver den studerende mulighed for læring på alle 

læringsniveauer fra asimmilativ, akkomodativ til Tansformativ læring.  

Det er vejleders ansvar at skabe et læringsmiljø der har til hensigt at imødekomme den 

studerendes læring på mest optimal vis, det er vejleders ansvar at verbaliserer sine 
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vejledningsmetoder, hensigter og viden, samt at handle ud fra dette. Det er disse elementer 

vejleder kan måle sig på.  

3.5 Forventninger til den studerende 

Det forventes at den studerende har læst det tilsendte velkomstmateriale, Svanevig Hospice 

hjemmeside, og at den studerende ved ankomsten har reflektereret over egne 

forudsætninger i relation til specialet. Refleksioner i relation til, at bevæge sig ind i et 

speciale med mange livsafslutninger.  

Det forventes at den studerende ved klinikperiodens begyndelse, informerer vejlederen om, 

hvilke fokus områder der skal arbejdes med, egne deltagerforudsætninger og tidligere 

erfaringer som studerende.  

Det forventes at den studerende deltager i vagter sammen med vejledere. 

(Dagvagt/aftenvagt)  

På Svanevig hospice er hver dag vigtig, vores forventninger til den studerende er en vilje og 

motivation til, at forholde sig aktiv, undrende, engageret, at bede om hjælp, at vise og 

berette om mistrives, at være vidensmæssigt opsøgende og forberedt, at fortælle og 

begrunde handlinger i relation til eksempelvis værdier, personlige overvejelser, teori, etik og 

tavshedspligten.  

At den studerende tager ansvar for egen læring og læringsudbytter, her menes blandt andet, 

at den studerende arbejder for en bevidstgørelse af egne forudsætninger.  

Det forventes at den studerende ved klinikperiodens afslutning, har udarbejdet en skriftlig 

evaluering af klinikperioden. 
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3.6 læringsudbytter og klinisk sygepleje der understøtter opnåelse af mål for modul 11,12 

og 13.  

 

                        Læringsudbytter for modul 11 

 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, 
justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og 
grupper af patienter 

 At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale 
sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings og 
forskningsbaseret viden 

 At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog 

 At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patient situationer 

 At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og 
standarder ved komplekse patientsituationer 

 At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper 

 At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i 
udøvelsen af sygepleje 

 At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte 
patient/borger 

 At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, 
behandlinger og observationer 

 

 

 

Læringsudbytter for modul 12.  

 At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-og 
forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet 

 At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i 
bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger.  

 At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til 
sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige 
teoretiske perspektiver 

 At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings-og forskningsarbejde i 
tilrettelæggelse af pleje og behandling 

 At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje 
inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende 
patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og 
institutioner 
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 At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers 
forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, 
sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg 

 At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets-og 
udviklingsarbejde 

 At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer 
samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje.  

 At deltage i implementering af resultater fra udviklings-og 
forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed.  
 
 
 

                   Læringsudbytter Modul 13 

 At kritisk vurderer praksis, - udviklings- og forskningsbaseret viden med 
relevans for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed 

 At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelser af en selvvalgt 
klinisk sygeplejefaglig problemstilling 

 At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for 
sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed 

 At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings 
og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig 
virksomhed 

 

 

Den kliniske vejleder er ansvarlig for at udvælge og præsenterer planlagte og målrettede 

vejledningsforløb ud fra de beskrevne læringsudbytter.  

Den studerende deltager sammen med den kliniske vejleder eller sygeplejerske i udøvelsen 

af sygepleje med fokus på de fastsatte læringsudbytter, bland andet, udvikling, forskning og 

implementering, herunder kliniske metoder så som observation, vurdering og intervention i 

relation til udvalgte fænomener og praktiske færdigheder inden for udvalgte sygeplejefaglige 

områder.  

Grundlaget for det vejledningsforløb der vil blive tilbudt den studerende, er at finde i WHO´s 

definition af den palliative indsats som tidligere beskrevet, samt i de grundprincipper der er 

beskrevet vedr. den patient og pårørende centrerede sygepleje.  

Vi vil på Svanevig arbejde med en mere konkret beskrivelse af indholdet i de forløb vi 

udbyder til de studerende. Dette arbejde kræver en vis erfarings viden og et grundlag, som vi 

først nu skal til at opbygge i arbejdet med de studerende.  
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3.7 Oversigt over sygeplejens indhold med fokus på imødekommelse af den studerendes 

læringsudbytter   

 

I det nedenstående vil der fremgå eksempler på patientsituationer, fænomener, forløb samt 

sygeplejefaglige opgaver og metoder, der danner det faglige grundlag for, at de studerende 

kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet i de relevante moduler.  

 

Patientforløb 

 Visitering 

 Samarbejde med tværsektorelle samarbejdspartnere 

 Modtagelse 

 Indlæggelsessamtale 

 Journaloptagelse 

 Identificering af palliative problemstillinger 

 Information 

 Livshistorie 

 Dagsrytme/dagsplaner 

 Forventninger 

 Ønsker/håb 

 Patient og pårørende centreret og relationel sygepleje 

 Udskrivelse 

 Dødsfald/ritualer/opfølgning 

 Tiden efter dødsfaldet  

 

 Palliative problemstillinger 

 Smerter 

 Dyspnø 

 Obstipation 
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 Kvalme/opkast 

 Træthed 

 Angst 

 Depression 

 Delir 

 udskillelse af affaldsstoffer 

 Appetitløshed 

 Immobilitet 

 Sorg/tab 

 Krise 

 Ensomhed 

 Meningsløshed 

Organisatoriske ledelsesmæssige opgaver 

 Daglig ledelse og prioritering af klinisk praksis 

 Daglig ledelse og prioritering i sygepleje gruppen 

 Tværfagligt samarbejde 

 Tværsektorielt samarbejde 

 Økonomisk prioritering 

 dokumentation 

Udviklingsarbejde 

 Implementerings opgaver 

 Refleksive overvejelser  

 Etiske dilemmaer 

 Monofagligt og Tværfagligt samarbejde 

 Undervisning  
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