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Fælles sprog for sygeplejersker skal skabe bedre dialog i sundhedsvæsenet 

En ny national terminologi for sygeplejersker skal gøre det lettere at udveksle informationer om 
patienter mellem plejepersonale. Forventningen er, at den vil styrke patientsikkerheden. 

Er smerten ”stikkende” eller ”skærende”? Skal mangel på væskeindtag registreres under ”ernæring” eller 
under ”kredsløb”?  

Sygeplejersker, afdelinger, hospitaler, kommuner, plejecentre og bosteder har hidtil kunnet fortolke den 
gældende vejledning for sygeplejefaglige optegnelser individuelt. Det har gjort det muligt at registrere det 
samme symptom under forskellige problemområder i patientjournalen, hvilket har skabt problemer med at 
genfinde informationer og forvirring, når data om patienterne udveksles mellem sektorer.  

Derfor har Dokumentationsrådet under Dansk Sygepleje Selskab siden 2015 stået i spidsen for at udarbejde 
en fælles, national terminologi, der skal gøre det lettere at udveksle patientdata mellem hospitaler, 
afdelinger og kommuner.  

Bedre muligheder for at arbejde sammen 
Den nye terminologi er udviklet i samarbejde med KL, regionerne og Sundhedsdatastyrelsen, og nu er det 
op til regionerne og KL at implementere den nationale terminologi i deres journalsystemer.  

”Når sygeplejerskerne får et fælles sprog om patienterne, har de større mulighed for at forstå hinanden og 
bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs af sektorer. Det er centralt i et sundhedsvæsen, hvor 
kommunerne får en stadig vigtigere rolle. Samtidig vil en fælles terminologi gøre det lettere at genanvende 
data til gavn for den enkelte patient, ligesom den vil kunne bidrage til forskning gennem systematiske 
dataudtræk,” siger formand Jeanette Finderup fra Dokumentationsrådet under Dansk Sygepleje Selskab. 

Den nye terminologi består af ord, der kendetegner sygeplejen, og udgør dermed fremadrettet sygeplejens 
fagsprog. Konkret indeholder terminologien næsten 500 beskrivelser, som sygeplejersker anvender, når de 
skal observere en patient.  

Mindre tidsforbrug på dokumentation 
I Region Midt har man som led i udviklingen af terminologien testet den blandt regionens sygeplejersker 
siden 2017. Erfaringen er, at dokumentationen bliver mere præcis, og at sygeplejerskerne skal bruge 
mindre tid på dokumentationsopgaven end før.  

”Det er en stor fordel, når man bruger de samme ord og kategoriserer dem på den samme måde i 
patientjournalen. Altså så eksempelvis smerter fra et amputeret ben kategoriseres under ’smerter’ og ikke 
under ’ben’. Dokumentationen bliver mere præcis, og det bliver lettere for kolleger at varetage plejen af en 
patient. Samtidig bruger sygeplejerskerne mindre tid på dokumentationen, fordi de ikke i samme omfang 
som tidligere skal anvende fritekst,” siger it-konsulent Lise Simonsen fra Regionshospitalet Randers. 

Terminologien er en del af dokumentationsstandarden Fælles Sprog III, som implementeres i kommunerne 
i øjeblikket. Terminologien bygger på SNOMED CT, som er en international sundhedsfaglig terminologi og 
klassifikation.  

Forventning om øget patientsikkerhed 
Region Syddanmark og Region Nordjylland skal i den kommende tid implementere den nye terminologi. 
Her er forventningen, at terminologien vil give en øget patientsikkerhed.  



 
”En af de største udfordringer i sygeplejerskernes dokumentation i dag er, at tolkningsmulighederne er for 
store, og at eksempelvis det samme symptom kan skrives ind under mange forskellige nøgleord. En fælles 
terminologi vil skabe et bedre overblik, som gør det lettere at genfinde data om patienterne,” siger 
kvalitetskoordinator Susanne Winther Olsen, Region Syddanmark. 

”Jeg forventer, at den mere præcise dokumentation vil højne patientsikkerheden i overgangene mellem 
sygehuse og kommuner,” lyder det fra kvalitetskoordinator Susanne Bünger, Region Nordjylland.  

Lettere at overtage patienter 
Deres kollega Pernille Langkilde fra Region Hovedstaden er enig og forventer, at den nye terminologi vil 
spille fint sammen med sundhedsplatformen på de sjællandske sygehuse. 

”Vi modtager mange patienter fra andre hospitaler med behov for specialiseret behandling. Her er det en 
stor fordel, at patientens tilstand beskrives på samme måde i journalen, så vi kan finde rundt i det. Det gør 
det lettere for os at varetage plejen af patienten, når vi taler samme sprog og eksempelvis har samme 
billede af, hvad et ’tryksår’ dækker over. Samtidig har vi med sundhedsplatformen i forvejen haft stor fokus 
på systematisering og digitalisering,” siger kvalitetskoordinator Pernille Langkilde. 

Bedre overgange for psykiatrien 
I psykiatrien og socialpsykiatrien forventes det desuden, at den nye terminologi vil bidrage til at skabe et 
øget samarbejde mellem både psykiatri og bosteder, psykiatri og somatik samt somatik og psykiatriske 
bosteder. 

”Et fælles sprog vil bidrage til bedre og mere sammenhængende forløb til gavn for borgerne. Det kan 
bidrage til at få reduceret den overdødelighed, som denne befolkningsgruppe har, ved, at vi både i 
behandlings- og forebyggelsesøjemed taler samme sprog,” siger kvalitetskonsulent Helene Gildebro fra 
Favrskov Kommune. 
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