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HVORFOR FUNDAMENTALS OF CARE?



Fundamentals of Care - International Learning Collaborative (ILC) (ilccare.org)

https://ilccare.org/


FOC RAMMEN

• Beskriver hvad sikker, effektiv og kvalificeret 
sygepleje indebærer og fordrer

• Sætter fokus på personcentreret og 
situationsorienteret sygepleje

• Guider og stimulerer til refleksion over 
sygepleje, så ingen plejebehov udelades 

• Fremhæver sygeplejens kompleksitet

• En dynamisk begrebsramme (ikke 
handlingsanvisende)https://ilccare.Org/the-framework/

https://ilccare.org/the-framework/




https://intlearningcollab.org/wp-content/uploads/2018/05/Framework-revised_2018.png

https://aalborguh.rn.dk/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Forskning/Dokumenter/FoKSy/FoC/FoC-figur-september-2020.ashx?la=da

https://intlearningcollab.org/wp-content/uploads/2018/05/Framework-revised_2018.png
https://aalborguh.rn.dk/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Forskning/Dokumenter/FoKSy/FoC/FoC-figur-september-2020.ashx?la=da


FoC-Ramme-Dansk-revideret_marts-2021.ashx (rn.dk)

https://aalborguh.rn.dk/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Forskning/Dokumenter/FoKSy/FoC-Ramme-Dansk-revideret_marts-2021.ashx?la=da




• Dynamisk og tager højde for kompleksiteten 

i sygepleje 

• Ikke en teori, ej heller handlingsanvisende

• Refleksionsredskab

• ‘Minde om' elementer af sygepleje og 

integrering heraf, der kræver særlig 

opmærksomhed



HISTORIKKEN FOR FOC-ARBEJDET



Strategi 

2000-2003

Strategi 

2004-2008

Strategi 

2009-2013

FORSKNINGSSTRATEGIER

Strategi 

2013-2018

http://www.foksy.dk/dokumenter/SamarbejdeOverUdvFoKSy.pdf
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HVORFOR VALGTE VI FOC SOM RAMME?

• Vision for sygepleje var efterspurgt

• Appellerer til samarbejde og et fællessprog 

for sygepleje

• Indbefatter fundamentale elementer –

uanset kontekst (ikke blot relevant for fx 

uddannelse eller klinik)

• Fokus på kompleksitet i sygepleje – det gav 

mening på tværs af alle specialer og 

institutioner



Hvorfor et tværinstitutionelt samarbejde?

FoC kalder på 
diskussioner om, og 
beskrivelser af, hvad 

sygepleje er og kræver

FoC må integreres i 
klinisk praksis, 

ledelse, uddannelse 
og forskning

Integrering af FoC 
kræver et 

tværinstitutionelt 
samarbejde



Fra kendskab til FoC
- til forskning i FoC

Udbrede 
kendskab til FoC

Integrere FoC i 
uddannelse, 

klinisk praksis og 
ledelse

Integrere FoC i
forskning





INSTITUTIONSGRUPPER 

• Etablere og koordinere arbejdsgrupper 

omkring forskning, udvikling og 

implementering

• Udbrede kendskabet til FoC og sikre tæt 

konneks til relevante fora i egen institution  



PROGRAMLEDELSE 

• Lede programmet i et tæt samarbejde med 

styregruppe, institutionsgrupper, det 

internationale advisory board og 

patientpanel

• Udarbejde politikpapirer og øvrige 

dokumenter om Program FoC

• Udarbejde en overordnet 

forskningsstrategi og ansøge om 

fondsmidler



DEN TVÆRINSTITUTIONELLE STYREGRUPPE

• Sikre sammenhæng mellem FoC 

aktiviteter og de tilgængelige ressourcer 

• Koordinere forsknings-, udviklings- og 

implementeringsarbejdet på tværs af 

sektorer og institutioner

• Indgå i tæt samarbejde med 

programledelsen, det internationale 

advisory board og patientpanel



INDSATSOMRÅDER

Reflekteret sygepleje 

under uddannelse og i 

klinisk praksis

Kontinuitet i 

sygepleje

Evidensbaseret 

sygeplejepraksis



Reflekteret sygepleje under 

uddannelse og i klinisk praksis



Kontinuitet i sygepleje



Evidensbaseret sygeplejepraksis



Evidensbaseret sygeplejepraksis



Evidensbaseret sygeplejepraksis



• Kick-off møde feb. 2020/nov. 2021

• Idégenereringsproces

• Projektidéer udspringer af klinisk praksis

• ‘Bottom up’ tilgang

• Kompetenceudvikling

• Forskningsgrupper genereres med kliniske 

sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle 

som vigtige medforskere

• Forskningskompetencer i hver gruppe

• Organisations- og ledelsesmæssig support



UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

• Institutioner forskelligt organiseret

• Varieret integrationsniveau

• Nogle langt i processen; nogle i opstart

• Fleksibilitet og forståelse

• Løbende udveksling af viden og erfaringer  



NATIONALT SAMARBEJDE



INTERNATIONALT FOC SAMARBEJDE

Professor Alison Kitson

Flinders University, Adelaide, Australia

Adjungeret professor, Aalborg Universitet

















The FoCUS Research Program:

Improving Fundamental Nursing Care



OPSUMMERENDE 

Et langt og sejt træk – og en kulmination af mange års strategiske satsninger

Ledelsesmæssig opbakning og organisatoriske strukturer

Betydningen af regionale, nationale og internationale samarbejdsflader (= investering)

Løbende relationsarbejde, fleksibilitet og forståelse

Fælles forskningsstrategi giver fælles fodslag

Monofaglig styrke → attraktivt for tværfagligheden



TAK FOR JERES TID

METTE.GROENKJAER@RN.DK

mailto:mette.groenkjaer@rn.dk

