
I Aalborg Kommune styrkes 
patientsikkerheden af sygeplejersker med 
særligt funktionsområde 

- En af metoderne er at italesætte hvad,  
hvorfor og hvordan sygeplejen dokumenteres 

Anne Kold, Sygeplejerske, Aalborg Kommune. Mail: akol-aeh@aalborg.dk 
Annie S. Nørgaard, Sygeplejerske, Aalborg Kommune. Mail: ains-aeh@aalborg.dk 



Baggrund og formål 

Baggrund: 
Tilsyn på plejehjem, udført af 
Styrelsen for Patientsikkerhed, 
viste i årene op til 2013: 
 
•  Kritiske bemærkninger 
•  Mange ændringskrav 
 
 
Udviklingsprojekt i 2013 med 
ansættelse af sygeplejersker med 
særligt fokus på patientsikkerhed 

Formål: 
•  At styrke patientsikkerheden 
•  At lovgivningens krav efterleves 
•  At instrukser og vejledninger, 

inden for medicinhåndtering og 
sygeplejefaglige optegnelser, 
følges 

 
Ovenstående skal afspejles i 
styrelsens tilsyn med Aalborg 
Kommunes plejehjem 
  
 



Metode 

Hvem er vi: 
 
•  11 sygeplejersker 
•  Tilknyttet 3-5 

plejehjem 
•  Ingen kliniske 

sygeplejeopgaver 
 

Indsatsområde 
Patientsikkerhed, fx: 
•  Sygepleje-

dokumentation 
•  Medicinhåndtering 
•  Utilsigtede hændelser 
•  Tvær- og monofaglig 

kommunikation 



Metode 

 
•  Vejledning og 

undervisning 
•  Faglig udvikling 
•  Implementering 
•  Samarbejde 



Metode 

Eksempel på aktuel 
indsats: 
Dokumentation i relation 
til opgaveoverdragelse 
•  Fælles undervisning af 

sygeplejersker og SSA 



Metode  
 

Eksempel på  
implementeret redskab   



Resultater 
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Gennemsnitlige antal krav pr. tilsyn, 
relateret til sygeplejedokumentation  

2012 - 2015 

2012, 458 

2013, 327 

2014, 122 

2015, 161 

(344 relateret til sygepleje- 
dokumentation) 

(271 relateret til sygepleje- 
dokumentation) 

(96 relateret til sygepleje- 
dokumentation) 

(120 relateret til syge- 
plejedokumentation) 



Perspektivering 

•  Frekvensbaserede 
sundhedsfaglige tilsyn 
faciliteret af privat 
leverandør  

 
•  Funktionen udvikles 

løbende og tilpasses 
efterspørgsel og behov. 





Resultater 

K1: Tilsynet har ikke fundet anledning til 
bemærkninger 
 
K2: Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet 
kun indebærer meget ringe risiko for 
patientsikkerheden 
 
K3: Tilsynet har fundet fejl og mangler, som 
indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke 
alvorlige fejl og mangler 
 
K4: Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, 
som indebærer risiko for patientsikkerheden 
 
K5: Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, 
som indebærer risiko for patientsikkerheden og som 
har givet anledning til alvorlig kritik 
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K1 og K2 årlig procentmæssig andel  
i perioden 2012 - 2015 


