
Implementering  af ensartet 
dokumentation – 
perspektiver fra  ledelse af 
praksis 



Dokumentationspraksis  
Fakta fra Holbæk, Roskilde og  Køge sygehuse 

En undersøgelse afslørede store forskelle på kvaliteten af 
dokumentationen og holdningen til at dokumentere 
(Borchersen J. (2014)  Sygeplejersken 4: 73-82 ) 

 

Undersøgelsen viste: 
• at refleksion over sygeplejen sjældent forekommer (undersøgt på 

baggrund af sygeplejedokumentationen) 

• at introduktion og oplæring er præget af tilfældigheder  

• at det ofte er den enkelte sygeplejerskes selvforståelse og viden, 
der styrer indholdet af dokumentationen 
 



Undersøgelsens resultater  

• Sygeplejersker efterspørger konsensus for hvordan 
hverdagens dokumentationspraksis udføres 

 

• Dokumentationspraksis er præget af tidspres og ad hoc-
opgaver samt udefrakommende krav i forhold til 
patientsikkerhed og DDKM 

 

• En stor del af sygeplejerskernes tid benyttes til at udveksle  
information om patient relaterede pleje- og 
behandlingsbeslutninger, men sygeplejerskerne ønsker 
også at reflektere over de enkelte plejeforløb 

 

• Sygeplejersker medtænker patientperspektivet i klinisk 
sygepleje, men det fremgår ofte ikke af dokumentationen 

  

 



Dokumentationen der blev væk 
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Krav  til dokumentation 
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• Strukturerede 
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• Genfindes 
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Elektronisk Struktureret Dokumentation 
Roskilde og Køge 

• Beslutning i 2011 til drift i 2013 

 

• Ildsjæle udvikler system med IT afdeling 

 

• Fra papir til elektronisk 

 

• 2000 medarbejdere lokalt og i alt 8000 

 



Ikke en Rolls Royal model 
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• Designet til at give plejepersonalet et hurtigt overblik over 
patientkontakt og patientens aktuelle situation, samt 
behandlings- og plejetiltag 

 

• Sikre hurtig, sikker og udførlig dokumentation  

 

• Skal ajourføres, vises i tidsserie eller anden grafisk 
fremstilling 
 

• Med ESD implementeres standardproblemer og 
standardinterventioner i sygeplejedokumentationen 

 

 

 

Elektronisk Struktureret Dokumentation 
Roskilde og Køge 



Modenhed 

• Bedre til at stille krav til vores nye sundhedsplatform 

 

• Bedre IT kompetencer 



Implementering af struktureret 
dokumentation 
 

• Ledelsesforankring 

 

• Inddragelse af klinisk nøglepersoner i udvikling af ESD 

 

• Netværk af nøglepersoner 

 

• Træning og undervisningsmiljø 

 

• Nye arbejdsgange 

 

• Fra  stationære til bærbare 

 



Udfordringer ved implementering 

YDRE RAMMER 

”Relevant  projekt,  forkert  
tidspunkt” 

ROLLER/ANSVAR 

”Hvem  har  ansvaret  for  
hvad  i  processen” 

MENING/BETYDNING 

”What’s in it for me” 

 Kjerholt M, Sørensen OT (2014) 
 



 

Manglende personlig transition er en væsentlig 
faldgrube for implementering af struktureret 
dokumentation 

 



 



At alle medarbejdere bidrager til at fremme  
struktureret dokumentation  

Stærk ledelsesforankring.  

.  

Vejen at gå? 



Måske  ku’  vi 
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