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Indhold 

• Strategi for sygepleje i Horsens

• ”Fra strategi til praksis” og målet om at sygeplejefagligt 

personale får mulighed for at leve op til strategien

• ”Comprehensive systematic review training” kursus

• Et eksempel på et forløb for en udviklingssygeplejerske



Sygeplejestrategiens fire 

ligevægtige hovedområder

 Evidensbaseret sygeplejepraksis

 Forskning og udvikling

 Uddannelse

 Sygeplejefaglig ledelse



Evidens baseret klinisk sygeplejepraksis

.

Fagligt forankret i teori, forskningsbaseret viden og 
klinisk erfaring

Kliniske retningslinjer skal understøtte personalet i 
samarbejde med patienten samt tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejdspartnere

Systematisk, struktureret og monitoreret 
dokumentation.



Forskning og udvikling

 Forskningsspørgsmål udspringer først og 
fremmest af klinisk praksis

 Stillings stabs strukturen indenfor sygeplejen 
understøtter og afspejler dette

 Forventning om formidling af viden



Uddannelse

 Undervisningshospital forpligter

 Stillingsfællesskaber mellem VIA og hospitalet

 Uddannelse og kompetenceudvikling ses som 
dynamiske processer



Sygeplejefaglig ledelse

 Efterspørge og sikre en evidensbaseret sygeplejepraksis

 Skabe bevidsthed om kliniske vurderinger og det 
sygeplejefaglige skøn

 Udnytte dagligdagens cases og hændelser i kombination 
med forskellige mødefora til at fremme observation, 
refleksion og handling individuelt såvel som i fællesskabet
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Kilde: Uhrenfeldt L, Sørensen EE. Sundhedsfaglig ledelse 2010



Model for evidensbaseret 

sundhedsvæsen

JBI Modellen



Evidensbaseret sygepleje i

Kvindeafdelingen 

• Konkretiserer arbejdet med strategien og giver det liv

• Mål, initiativer og indsatser beskrives i fællesskab 

mellem ledelse, udviklingssygeplejerske, 

specialesygeplejerske og basis sygeplejersker



Evidensbaseret sygepleje i
Kvindeafdelingen 

• Vi har både et idé katalog og et dynamisk dokument der 

anvendes til monitorering af de enkelte indsatser og 

beskriver status

• Dokumentet er tematiseret efter de fire hovedområder i 

strategien

• Monitorering, vidensdeling og opfølgning er ALTID en del af 

en indsats og dokumenteres i form af datoer og 

handleplaner
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Formidling af JBI review

fremadrettet

Indsendt 
abstrakt

Non-specialist nurses providing palliative 
end-of-life cancer care: a systematic review 

and meta-synthesis

Publikation 
in manus

Nurses are faced with myriads of challenges in 
palliative end-of-life cancer care: a systematic review 

and meta-synthesis
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