
 

 

 

 

 

 
 

 

Dokumentation imellem 

sygeplejersker og i dialog med 
patienten 

 

 

 

Dokumentationsrådet retter i år opmærksomheden mod interaktionel 
dokumentation, dvs. dokumentation på tværs af sektorer, imellem 

sygeplejersker og i dialog med patienten. 
 Dette skaber nye perspektiver og stiller anderledes krav til 

sygeplejersker og de dokumentationsredskaber som sygeplejersker 
anvender f.eks. i fælles sprog og fælles elektroniske patientjournaler. 

 

 
 

25. – 26. september 2018 

 
 

 

Arrangør: Dokumentationsrådet, DASYS 

 

 

 

 

Konferencen afholdes på: 

Scandic Sluseholmen 

Molestien 11 

2450 København SV 

 
 

  



 

 

Tirsdag d. 25. September 

 
10.00 – 10.30 Registrering og kaffe 

 
10.30 – 10.45 Velkomst v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet 

 

Tema Dokumentation imellem sygeplejersker 
 

10.45 – 11.45 Sygeplejediagnoser som grundlag for at ordinere sygepleje v/ 
Heather Herdman, direktør, NANDA. Professor i sygepleje ved University of 
Wisconsin, Green Bay 

 
11.45 – 12.15 Ordination af sygepleje dokumenteret i EPJ v/ Lise Simonsen, 

Sygeplejerske og IT konsulent, Randers Sygehus 

 
12.15 – 13.15 Frokost 

 
Tema Dokumentation om og med patienten 

 
13.15 – 14.00 Ledelse af dokumentationspraksis, når klinik og elektronisk 

dokumentation skal hænge sammen v/ Gitte Fangel, Vicedirektør, 

Chief Medical Information Officer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 
14.00 – 14.30 Patienten som aktiv medspiller i dokumentationen med eksempel 

fra Min Sundhedsplatform v/ Lotte Hanne Hansen, sygeplejerske, 
Kvalitetskonsulent, Rigshospitalet 
 

14.30 – 15.15 Postervandring med oplæg 
 

15.15 – 15.45 
 

Kaffepause 
 

15.45 – 16.15 Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie – 

utvikling av en ICNP®-katalog v/ Lene Baagøe Laukvik 
Universitetslektor, PhD, Institutt for Helse- og sykepleievitenskap, 

Universitetet i Agder, Grimstad, Norge 
 
Tema 

 
Dokumentation i dialog med patienten 

 
16.15– 16.45 Spørg og lyt; patientrelaterede outcomes i psykiatrien v/ 

Kvalitetskonsulent, Cand.scient.san Lea Grey Haller, Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram, Afdeling for databaseområde 3    
 

16.45 – 17.15 Dokumentation i dialog med patienten v/ Tine Pedersen, sygeplejerske 
og Mathilde Juul Kristensen. Sygeplejerske. Cand.Scient. San publ. 

Afdelingen for Retspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland. 
 

18.30 – 21.00 Middag og networking 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Onsdag d. 26. September 

 
08.30 – 08.35 Godmorgen v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet 

 
Tema Dokumentation på tværs af sektorer 

 
08.35 – 09.05 Afklaring af patienters ønske for den sidste tid, udvikling og 

afprøvning af et behandlingstestamente v/ Lone Tuesen, ph.d. 
studerende,cand.cur, sygeplejerske Vejle sygehus 

 
09.05 – 9.40 Implementering af FSIII i en kommune – Et fælles sprog på tværs 

af funktioner og enheder. v/ Birgit Lykke, Sundhedsfaglig konsulent, 
Københavns Kommune 
  

09.40  – 10.45 Postervandring med oplæg og Kaffepause 

 
Tema Workshops: Nye krav - nye muligheder 

 

10.45 – 12.15 Tre workshops med interaktive oplæg   
 

Workshop 1: Skriv Klart, inspiration til praksis: Skriveværksted 
v/Søren Boy Skjold, Lektor. Danmarks medie og journalist højskole. 
Workshop 2: Udarbejdelse af sygeplejediagnoser, v/ Heather 

Herdman, direktør, NANDA. Professor i sygepleje ved University of 
Wisconsin, Green Bay 

Workshop 3: Klassifikation og terminologi i faglighed og 
uddannelse v/ Lene Baagøe Laukvik, Universitetslektor, PhD, Institut for 
Helse- og Sykepleievitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad, Norge 
 

12.15 – 13.15 Frokost  

 
Tema Dokumentationens perspektiver  

 
13.15 – 13.45 Implementering af tværsektoriel indsats til forebyggelse af ældres  

genindlæggelse v/ Sarah Fokdal Lehn, ph.d. studerende, REHPA, Nyborg   
 
13.45 – 14.00 

 
Kaffe 

 
14.00 – 14.45 Bossen og plejehjemmet – hvad siger IT-direktøren? 

v/ Andre Regaczewski, CEO og partner i Netcompany 
 

14.45 – 15.00 Vinder af posterkonkurrence, afrunding og tak for i år v/Jeanette 

Finderup, formand for Dokumentationsrådet 
 

 Coffee to go 
 
 

Der tages forbehold for ændringer til programmet, følg med på DASYS hjemmeside 

 

 

 

 



 

 

Posterpræsentation (og konkurrence) 
 

 
Tema:  Status på sygeplejedokumentation  

 
Dette års posterpræsentation er en tur rundt i Danmark med det formål at have fokus på 
overgange og hvordan dokumentationslandskabet tegner sig i 2018. 

Vi håber, du vil sende et abstrakt, hvis du har gennemført et udviklingsprojekt med fokus på 
sygeplejedokumentation, har medvirket til udvikling af sundhedsfagligt indhold eller 
systematisk har arbejdet med patientinvolvering i dokumentationen.  

I forbindelse med posterpræsentation afholdes en posterkonkurrence. 
Et bedømmelsesudvalg vil udvælge en poster, der modtager en præmie. 

 
Alle, der ønsker at præsentere en poster, bedes fremsende posterens titel samt abstrakt på 
dansk eller engelsk til Pernille Langkilde – pr mail: pernille.langkilde@regionh.dk senest d. 15. 

juni 2018. 
I begyndelsen af september vil du blive orienteret om, hvordan posterpræsentation skal 

foregå.  
 

 

Tilmelding til dokumentationskonferencen  
 
Priser pr. person*:  

  Medlem af Fagligt selskab under DASYS: 1900 kr. + moms 
  Ikke Medlem af Fagligt selskab under DASYS: 2400 kr. + moms 
  Oplægsholdere   1300 kr. + moms 

 
*Prisen er inkl. forplejning og konferencegebyr (uden overnatning) 

 
Tilmeldingsfrist: 15. juni 2018. Herefter stiger prisen for alle med 500 kr. 
Tilmelding sker efter princippet først til mølle på www.dasys.dk 

Tilmelding er bindende. 
  

Husk at oplyse EAN-nummer/faktureringsadresse. 
Hvis du er medlem af FS, skal du også anføre navn på dette.  
Betaling: Elektronisk faktura fremsendes direkte til faktureringsadresse. 

Spørgsmål vedrørende tilmelding sendes på mail til: idasofienygaard@hotmail.com 
 

Overnatning:  
Det er muligt at booke overnatning på konferencehotellet, hvor der er forhåndsreserveret 100 
enkelt/dobbeltværelser. 

Priser:  
Enkeltværelse, pr. nat inkl. morgencomplet  kr. 1.195,00.  

Dobbeltværelse, pr. nat inkl. Morgencomplet  kr. 1.395,00 
 
Værelser kan bestilles på mail til: mohammed.chanchiry@scandichotels.com. 

Ved bestillingen oplyses block-ID 46202947. Værelser kan reserveres efter først til mølle 
princippet. Værelser til ovennævnte priser skal bookes inden 14. august 2018. 

Der er flere andre overnatningsmuligheder i området. 
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