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Ensartet dokumentation 
- Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? 
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• Ensartet terminologi – et fælles sprog? 
• Ensartet teknologi? 
• Ensartet fagsprog? 
• Ensartet definition af sygepleje? 
• Ensartet prioritering? 
      - tid/ressourcer til nærvær og dokumentation 
       - dokumentation af hvad og hvornår 

Ensartet dokumentation – hvad er det? 
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En  ven  er…. 
• én som man kender godt og har et gensidigt tillidsfuldt 

og fortroligt forhold til  
 
En fjende  er…. 
• Uforenelig med ens egen position   
 
I ven-fjende distinktionen findes konflikten – men hvis vi 
tror på at konflikter kan løses – er der i denne konflikt et 
centrum  som  er  neutralt… 

Ven eller fjende? 
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DOKUMENTATION 
 
 

     
    Faglighed      Forskning    Systematik   Uddannelse 
     Refleksion Evidens Klinisk beslutningstagen 

Resultat 
 

 

Hinandens forudsætninger 
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• er essensen af Dansk Sygepleje Selskab 
• skal løbende udfordres og udvikles på 

baggrund af dokumenteret viden  
• er udgangspunkt for vores fællesskab og vores 

dialog med omverdenen 
 - på et fagligt grundlag udarbejdes høringssvar,       
    patientforløb og pakker, retningslinjer mm 

 
 

Faglighed 



dasys@dasys.dk   
www.dasys.dk 

• Et krav om evidensbaserede ydelser i 
sundhedsvæsenet kræver forskning der leverer 
evidensen, og at forskningsresultaterne 
implementeres i praksis 

 - kan skabe værdi og ændring af klinisk praksis  
    - patient- organisatorisk- og økonomisk perspektiv 

 - kræver forsknings/akademiske kompetencer –  
   i klinisk praksis 
 - ledelsesfokus og prioritering 

Forskning 
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• Systematisk dokumentation skaber kontinuitet 
 - Genkende data, genfinde data og genbruge data 
 - Anvendelse af indikatorer – evidensbaserede       
   målepunkter som foreslås i den kliniske retningslinje 

• Et væsentligt arbejde som udvikles og har stor 
indflydelse på  

 - faglig udvikling 
 - systematisk dokumentation af sygepleje 
 - implementering af evidensbaseret sygepleje 

Kliniske retningslinjer og systematik 
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Kompetence til at  
• at gøre dokumentationen anvendelig for 

refleksion over resultater 
• øger muligheden for tværfaglig samarbejde 

og indflydelse på baggrund af dokumentation 
• søge og vurdere informationer mhp at 

dokumentere præcist og nødvendigt  
 - sparer tid og ressourcer  

 

Uddannelse 
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Dokumentation  
• Ta’r tid – men er nødvendig  
• Kræver systemer hvor der dokumenteres ét sted og som 

understøtter og viderefører data  
• Prioriteres så det er meningsfuldt, og ikke  

dokumentation for dokumentationens skyld 
• Beskriver og forklarer patienter 
• Kræver uddannelse for at anvendes teoretisk og i praksis 
• Er systematisk og baggrund for refleksion 

DASYS’  perspektiv  – Konklusion 
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Ensartet dokumentation – ja  tak….. 


