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Helhedsorienteret tilgang til patienten i 
10. potens! 

 
 

 
 

Apotekersild 

Depot-Susanne 

Rengøring  Blodprøve/EKG-
manden. 



 
 
 
Virginia Hendersons 14 behov: 1. At trække vejret (respiration) 2. At spise og 
drikke (ernæring)3. At udskille kroppens affaldsstoffer (udskillelse af 
affaldsstoffer) 4. At gå, sidde og ligge, at bevæge sig fra en stilling til en anden 

(mobilisering, indtagelse af stillinger) 5. At sove og hvile (søvn og hvile) 6. 
At vælge tøj, at klæde sig på og af (påklædning) 7. At regulere legemstemperaturen 
(varmeregulation) 8. At holde kroppen ren og soigneret, at beskytte hud og 

slimhinder (personlig hygiejne) 9. At undgå farer i omgivelserne, at undgå at 
skade andre (sikkerhed og tryghed) 10. At kommunikere med andre ved at 

udtrykke følelser, behov, bekymringer, eller meninger 11. At praktisere egen 
tro og egne værdier (livsværdier) 12. At arbejde eller være engageret i produktiv 
beskæftigelse (produktivitet)13. At foretage rekreative aktiviteter (velvære og 
adspredelse) 14. At lære, at opdage, at udvikle sig (udvikling)…...måltider, indkøb, 

mikrobølgeovn, hjælpemidler, elevator, nøgler, naboer, hunde, katte, vanlig 
medicin,  medicinbox, nøgler til medicinbox, plastre, Kognition, socialt netværk, 

boligforhold, compliance, selvstændighed, habituelt funktion vs. aktuel 

funktion, følelsesmæssig tilstand, håndtering af sygdom, håndtering af akutte 
tilstande i hjemmet, blodprøvetagning, EKG, parkeringsforhold, hvad nu 
hvis patienten dør?, alkoholiker, sengelinned, vasketøj, renovation,  
GPS, blodtransfusion,  trapper, rollator,  nedsat hørelse, batterier, ældres forhold 
til moderne teknologi, hjemmets indretning,  opsamling af urinprøver, strømsvigt, 

brand,  dokumentation, vidensdeling, samarbejde med primærsektor, 

gulvtæpper, køreplader, sondekost, stetoskop, rubens ballon?!  Sengehøjde,  
blodsukkermåling, triagering, terapeuter, træning, test, rygning,  toiletbesøg, 

rengøring, visitation,  støttestømper, daglig vægt, diurese måling, pn-medicin,  
sygehustransport, HYGIEJNE,  



Det bedste fra to verdener 

Respekt for privatlivets fred? 
Det syge menneske bliver ved indlæggelse til 
”patient” og gæster  min verden – hospitalet.  
Med hospital i hjemmet gæster jeg det syge 
menneskes hjem – hans verden…  

Fagligt funderet og 
fænomenologisk 

fornemmende 



Arbejde på tværs af…. 

• Afdelinger  
• Sektorer 
• Faggrupper 
 

 
 

 



• At sætte sin egen forforståelse i parentes og 
opdage ”den andens.” 

• Videns- og kulturudveksling. 
• Standarder, retningslinjer og kvalitetssikring. 
• Tværsektoriel, teknologiunderstøttet sygepleje 

i fremtiden. 
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