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Hvordan lykkedes det for 

socialsygeplejerske funktionen ??





Socialsygeplejersken som 

”organisationskiller”

 Rammer og systemer kan i sig selv være ekskluderende

 Socialsygeplejerskens fokus er at man kan IKKE IKKE deltage

 Hvordan er patientens virkelige omgang med verden

 At lægge de stiplede linjer, dvs skabe trædesten, mobilisering og 

handlekraft, netværk og samarbejde

 At skabe et udforskende fællesskab altså rummet til at være menneske for 

den enkelte patient



Et møde med sundhedsvæsenet kan være akkompagneret af et bredt 
spektrum af følelser lige fra angst, nervøsitet, bekymring, forvirring, 
ensomhed og kontroltab til forventning, håb, optimisme og gå-på-
mod, som skærper sanserne og forstærker den givne oplevelse.
I en sådan situation kan patienten opleve et stort behov for at blive 
mødt som ”et helt menneske” med værdier som empati, respekt, 
imødekommenhed, involvering, medbestemmelse, klar information og 
ligeværdig kommunikation



Socialsygeplejerskens metoder og 

tilgang

 Recovery ud fra CHIME modellen ( samhøringhed, håb, identitet, mening, 
empowerment)

 Socialsygeplejerskens tilgang er den skadesreducerende, sundhedsfremmende 
og helhedsorienteret tilgang

 En del af den sociale kapital på NSR –Sygehuse og Psykiatrihospitalet Slagelse

Herunder:

En samlende funktion. ( tværfunktionel)

En kapacitetsopbyggende funktion (reducere genindlæggelse, være med til at 
sikre flow, nedsætte konsekvenser af udsathed, sundhedsfremmende tiltag, 
undervisning, undgå unødig flytning af patienter.

En brobyggende funktion. Feks i relation til udsatte borgere, misbrug, delir, 
dobbeltindlæggelser m.m. 

Arbejdsredskabet er den koordinerende indsatsplan!



Kunde eller patient tilgangen i 

sundhedsvæsenet, yder vi service eller 

kerneydelser??
Adgang, tilgængelighed, overskuelighed og kontakt til 
sundhedsvæsenet. 



Sygehusets og kommunens traditionelle tilbud rammer ikke altid de behov 

hjemløse, psykisk syge, misbrugere eller andre socialt udsatte 

patienter/borgere har.

Deres adfærd kan f.eks være præget af , at de:

 Er påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer

 Har smerter, abstinenser eller stoftrang

 Er højtråbende eller truende



En venlig, pålidelig person, som du altid kan 

få fat i, uanset hvilket problem du har?

 ”Har de en Suss i Skolen?”



Ulighed i sundhed
Lige adgang til behandling skal være en hjørnesten i det 
danske sundhedsvæsen. Det må aldrig være penge, adresse 
eller sygdomsbyrde, som afgør, hvilken kvalitet i behandling 
man har adgang til

”At vove er at miste fodfæstet for en stund.

Ikke at vove er at miste sig selv”

Citat: Kierkegaard

Præsentation og produktivitet vs. Omsorg

”Ikke alt der kan tælles tæller, og ikke alt der tæller 

kan tælles!”

Citat: Einstein


