
 

Overskrift  

max 100 tegn 

Patienter og pårørendes aktive 

anvendelse/deltagelse i 

dokumentation på intensiv 

afdeling 

Afsnit og Region eller 

kommune 

Region Syddanmark 

Anæstesiologisk Intensiv 

Afdeling V, OUH Svendborg 

Ansvarlig for 

dokumentationsinitiativet, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Rikke Boje 

Rikke.Egel.Boje@rsyd.dk  

 

Medansvarlige, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Anja Egelund 

Anja.Egelund@rsyd.dk 

Beskrivelse  

Max 300 ord 

Ved indlæggelse på afdelingen 

udleveres arket ”Fakta om dig 

og dine pårørende” til 

patienten og/eller deres 

pårørende. 

Arket er et supplement til 

patientens sygejournal og 

omhandler områder omkring: 

Relationer, patientens sociale 

liv, personlighed, 

funktionsniveau, vaner 

herunder madvaner og de 

pårørendes forhold til 

patienten. Disse områder er 

sjældent beskrevet i 



journalen, hvis de er, kan de 

være svære ”at finde” i 

journalens ofte mange 

notater. 

Arket bidrager til at give et 

mere nuanceret billede af den 

patient, der ligger i sengen, 

ligesom oplysningerne gør det 

muligt at inddrage noget af 

patientens hverdag i 

sygeplejen. På den måde 

oplever patienten noget 

vanligt og kendt i sit ophold 

på intensiv. 

Arket ”fakta om dig og dine 

pårørende” er ligeledes et 

supplement til 

”Indlæggelsessamtale på 

intensiv” med formålet: 

• At øge patienten og 

pårørendes oplevelse af 

inddragelse under 

indlæggelsen i afsnittet.  

• At skabe et grundlag 

for et godt samarbejde 

mellem patient, pårørende og 

de fagprofessionelle, baseret 

på gensidige forventninger. 

Indlæggelsessamtalen er en 

tværfaglig samtale mellem de 

fagprofessionelle, patienten og 



de pårørende, hvor det 

forsøges at klarlægge 

patientens ønsker og 

muligheder for den aktuelle 

indlæggelse. Det tilsigtes at 

den intensivt, kritisk syge 

patient er deltagende i så 

stort et omfang som muligt. 

Samtalen afholdes ud fra en 

fast struktur – en 

samtaleguide, inspireret af 

VIBIS´ ”Den 

brugerinddragende dialog”.  

Samtalens struktur, indhold 

og forløb fremgår af instruks 

Indlæggelsessamtale på 

Intensiv afdeling.  

 Der tages udgangspunkt i 

samtalearket "Fakta om dig og 

dine pårørende og den 

tilhørende samtaleguide. Der 

tages om nødvendigt notater 

med henblik på 

dokumentation i EPJ. 

Samtalens konklusioner 

verificeres af patient og 

pårørende og dokumenteres af 

læge i EPJ. 

Sygeplejersken sikrer, at 

”Fakta om dig og dine 

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/dokument693427.htm
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/dokument693427.htm


pårørende” er udfyldt og 

dokumenterer i EPJ. 

Billede eller video, der 

beskriver initiativet 

 

 

 


