
Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd
 
Tirsdag den 3. og onsdag den 4. november 2020 
Scandic Sluseholmen 
Molestien 11  •  2450 København SV

DOKUMENTATIONSKONFERENCE 2020

Vær med til at forme fremtidens 
dokumentationspraksis 
• Journalen som arbejdsredskab
• Relevante og nødvendige oplysninger
• Patienten og borgeren som medspiller



På årets dokumentationskonference tager vi afsæt i 

journalbekendtgørelsen, der sammen med vejledningen 

for sygeplejefaglige optegnelser står til at blive opdateret 

i den nærmeste fremtid. Ifølge det foreløbige udkast til 

bekendtgørelsen er formålet med journalen som følger:

»Patientjournalen fungerer som arbejdsredskab for de 

involverede sundhedspersoner og har til formål at sikre god 

og sikker patientbehandling gennem relevante og nødven-

dige optegnelser. Journalen skal desuden kunne under-

støtte patientens mulighed for inddragelse i behandlingen 

og varetagelse af egne interesser«.

Konferencens program er opdelt i tre dele ud fra denne 

formålsbeskrivelse med fokus på henholdsvis journalen 

som arbejdsredskab, relevante og nødvendige oplysninger 

og patienten og borgeren som medspiller. 

Vi har inviteret en række oplægsholdere med spændende 

perspektiver på de tre temaer, og vi håber på masser af 

debat og dialog, som forhåbentlig kan være med til at 

forme og kvalificere fremtidens dokumentationspraksis.

Vi glæder os til at se dig!

Program 
Tirsdag den 3. november

Kl. 9.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Jeanette Finderup: Velkomst

Kl. 10.15  Jeanette Finderup: Kort overblik over den nye journalbekendtgørelse  
- hvad er de væsentlige forandringer, og hvad er årsagen til disse forandringer  
Derefter plenumdrøftelse med øvrige sygeplejefaglige medlemmer af arbejdsgruppen  

for journalføring. 

• Hvilken betydning har journalbekendtgørelsen for den sygeplejefaglige dokumentation? 

Kl. 10.45  Cafeworkshop: Opdatering af vejledning for sygeplejefaglige optegnelser
  • Hvad er væsentligt at bibeholde i vejledningen? 

 • Hvad er væsentligt at få ændret i vejledningen?

Kl. 12.00 Frokost

 J O U R N A L E N  S O M  A R B E J D S R E D S K A B

Kl. 13.00  Howard Butcher: An integrative approach to using narrative, reflective practice  
and standardized nursing languages in the electronic age

  Oplægget beskriver en model for, hvordan standardsproget for sygepleje kan integreres  
med en beskrivende og refleksiv praksis, når pleje og behandling skal dokumenteres systematisk i 
elektroniske patientjournaler.

Kl. 14.00  Julie Duval: Digital dokumentationspraksis i sammenhængende borgerforløb
  I oplægget præsenteres de foreløbige resultater af et ph.d.-projekt med fokus på, hvordan 

digitalisering af dokumentationspraksis er opstået i det kommunale sundhedsvæsen, og hvilke 
betingelser det giver sygeplejersker og awndre sundhedsprofessionelle for at anvende journalføring  
som et arbejdsredskab i kommunerne. 



Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.30  Lone Bousen Lauritzen: Sygeplejefaglig dokumentation på Sygehus Sønderjylland  
– på mod en ny EPJ

  Et projekt der på tværs af matrikler og afdelinger stiller skarpt på de 12 sygeplejefaglige 
problemområder og drøfter dokumentation dagligt.

Kl. 16.00 Sarah Wadmann: Vi kan ikke lide regler, men vi er også selv med til at skabe dem
  Oplægget tager afsæt i resultaterne fra en nylig undersøgelse af implementeringen af Den Danske 

Kvalitetsmodel på danske sygehuse. Undersøgelsen peger på, at kritik af øgede dokumentationskrav 
som udtryk for »djøf-isering« er forsimplet, fordi sundhedsprofessionelle også bidrager til at 
stadfæste og styrke dokumentationskrav på forskellig vis.

Kl. 16.45  Lena Ådal: Hvordan kan Fundamentals of Care bidrage  
til at forme fremtidens dokumentationspraksis? 

  Forståelsesrammen Fundamentals of Care har fokus på planlægning og udøvelse af 
situationsorienteret og individualiseret sygepleje, der imødekommer patientens grundlæggende 
fysiske og psykosociale behov, hvormed relationen mellem patient og sygeplejerske er 
omdrejningspunkt. I oplægget beskrives, hvordan tankerne fra Fundamentals of Care kan forme 
fremtidens dokumentationspraksis.

Kl. 18.45 Festmiddag med festligt indslag 

Onsdag den 4. november

 R E L E V A N T E  O G  N Ø D V E N D I G E  O P T E G N E L S E R

Kl. 8.15 Jeanette Finderup: Godmorgen 

Kl. 8.20  Howard Butcher: How to use standardized nursing diagnosis, interventions 
 and outcome – using cases (interaktiv workshop)
  Workshoppen sætter med afsæt i en række konkrete cases fokus på, hvordan sygeplejen i praksis  

kan gøre en forskel, når der arbejdes ud fra fastlagte standarder. 
  Workshoppen ligger i forlængelse af Howard Butchers oplæg om samme emne på konferencens  

første dag.

Kl. 9.15  Anne Meyling Godskesen: Dokumentation af patientens perspektiv i sygeplejeprocessen. 
Udvikling og implementering af et læringskatalog 

  I oplægget fortælles om processen med at udvikle og implementere et læringskatalog, hvor 
patientens perspektiv dokumenteres i hele sygeplejeprocessen. Læringskataloget indeholder gode 
eksempler på plejeplaner på alle 12 problemområder og er tænkt som en hjælp for klinikeren i arbejdet 
med at lave gode plejeplaner, hvor patienten involveres.

Kl. 9.45 Kaffepause



Kl. 10.15  Hanne Mainz: Værdifuld sygeplejefaglig dokumentation 
 – opfølgning på workshop fra sidste års dokumentationskonference 
  I forlængelse af sidste års dokumentationskonference er der udarbejdet en rapport, som synliggør 

værdien af sygeplejefaglig dokumentation.  
I oplægget formidles de vigtigste resultater fra rapporten, herunder hvilke områder, der kan 
bidrage til at skabe en sygeplejefaglig dokumentation med værdi for patienten, sygeplejen og 
sundhedsvæsenet.  

Kl. 10.45 Jeppe Eriksen: PRO-data – fører det til øget patientinddragelse? 
  I oplægget beskrives de foreløbige resultater fra et ph.d.-projekt, der ud fra et patientperspektiv 

sætter fokus på sammenhængen mellem patientinddragelse, patient-empowerment og brug af 
patientrapporterede data i behandlingsforløbet. 

Kl. 11.30 Frokost

 P A T I E N T E N  S O M  M E D S P I L L E R  I  D O K U M E N T A T I O N

Kl. 12.30  Berit Kjærside Nielsen: Min PROfil – En model til involvering og empowerment af borgere i 
kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser med systematisk brug af aktiv PRO 

  Ikast-Brande Kommune har som en af landets første kommuner arbejdet systematisk med PRO-data i 
en kommunal kontekst med modellen Min PROfil.  
I oplægget beskrives erfaringerne med modellen, herunder hvordan den kan skabe empowerment 
blandt borgerne.

Kl. 13.15  Annette Wandel: Hvorfor er journalen relevant for patienter og pårørende? 
  Oplægget giver et patientperspektiv på journalen, herunder bekendtgørelsens definition af journalen 

som et arbejdsredskab, der skal sikre god og sikker patientbehandling gennem relevante og 
nødvendige optegnelser med patienten og borgeren som medspiller.

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.30 Klaus Iversen: Hvordan bygger man bro?
  Kan der drages en parallel mellem at dokumentere et behandlingsforløb og at bygge en 

Storebæltsbro? Med afsæt i oplægsholderens eget sygdomsforløb og en mangeårig karriere 
som ingeniør sætter oplægget fokus på, hvordan sundhedsvæsenet kan hente inspiration fra 
ingeniørbranchen i dokumentationsarbejdet. 

Kl. 15.00  Jakob Uffelmann: Sundhed.dk – et personligt perspektiv på anvendelse 
 af ny teknologi og data i sundhedsvæsenet 
  Oplægget kommer med et bud på, hvordan den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk 

med brug af ny teknologi og patientdata kan bruges mere aktivt til gavn for borgere, patienter og 
sundhedsprofessionelle. 

Kl. 15.45 Jeanette Finderup: Tak for denne gang

Der tages forbehold for ændringer af programmet.



Tid og sted
Dato: Tirsdag 3. november og 
onsdag 4. november 2020

Sted: Scandic Sluseholmen 
Molestien 11 
2450 København SV

Deltagergebyr
Early Bird:
2.100 kr. + moms for medlemmer 
af faglige selskaber under DASYS
2.600 kr. + moms for ikke-
medlemmer

Prisen er inkl. forplejning og 
konferencegebyr, men uden 
overnatning
Fra den 19. august 2020 stiger 
prisen med 400 kr,

Overnatning
Hvis du ønsker at overnatte, 
kan du reservere værelse på 
konferencehotellet via dette link: 
https://dasys.nemtilmeld.dk/1/ 
Dokumentationsrådet har 
forhåndsreserveret 120 værelser, 
som bliver frigivet d. 7/9/20, hvis 
de ikke er booket
Prisen er 1.245 kr. for et 
enkeltværelse inkl. morgencomplet

Tilmelding
Tilmeld dig på dette link:  
https://tinyurl.com/rzhf8pg 
Tilmeldingsfrist er 19. august for 
Early Bird og 4. oktober for alm. 
tilmelding.
Tilmelding til konferencen er 
bindende. Det er dog muligt at 
få refunderet tilmeldingsgebyret 
frem til den 19. august.
Elektronisk faktura fremsendes 
direkte til faktureringsadresse.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende 
tilmelding, kan du skrive til  
dasys@dasys.dk

Praktisk info

Om indlægsholderne
Howard Butcher 
Professor og ph.d., Christine E. Lynn College of Nursing, 
Florida, og redaktør af Nursing Interventions Classification 
 

Julie Duval 
Sygeplejerske og ph.d.-studerende,  
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Jeppe Eriksen 
Ph.d.-studerende, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, 
Aalborg Universitet

Jeanette Finderup 
Formand for Dokumentationsrådet

Anne Meyling Godskesen 
Sygeplejerske og teamleder, Onkologisk afdeling,  
Sygehus Lillebælt, Vejle

Klaus Iversen 
Patient og ingeniør

Hanne Mainz 
Klinisk sygeplejespecialist og ph.d., Ortopædkirurgisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

Berit Kjærside Nielsen 
Psykolog og ph.d., DEFAKTUM, Region Midtjylland

Jakob Uffelmann 
Chef for Løsninger og Vedligehold, Sundhed.dk

Sarah Wadmann 
Seniorforsker og ph.d., Det Nationale Forsknings-  
og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Annette Wandel 
Vicedirektør, Danske Patienter og ViBIS

Lena Ådal 
Forskningsansvarlig sygeplejerske og lektor, 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Lone Boysen Lauritzen
Afdelingssygeplejerske medicinsk afdeling


