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”Dataindsamling har 
ikke til formål at 

indsamle tilfældige eller 
besynderlige 

kendsgerninger. 
Dens formål er at redde 
liv og øge sundhed og 

velvære”. 
Notes on nursing, Florence 

Nightingale 1859



Den sygeplejefaglig dokumentation tilsigter at tilgodese patientens behov for 
sikkerhed og tryghed 

Sygeplejefaglig dokumentation er en integreret del af sygeplejen og 
sygeplejerskers aktiviteter bør ses som en samlet velkoordineret indsats.

Værdien af den sygeplejefaglige dokumentation bør yderligere undersøges, 
synliggøres og anerkendes.



Formål
at identificere og synliggøre værdien af den sygeplejefaglige dokumentation.

Undersøgelsesspørgsmål
Hvilke aspekter oplever sygeplejersker, der bidrager til og understøtter, at 
sygeplejefaglige dokumentation skaber værdi for patienten, sygeplejen og 
sundhedsvæsenet?



Design

Kvalitativt studie baseret på datamateriale fra workshop på dokumentationskonferencen 
2019

220 sygeplejerske fordelt i mindre grupper

Ved LEGO® SERIOUS PLAY™ med ” hands-on og minds-on – learning” opfordres 
deltagerne til at tænke med hænderne.

Bygge en Lego-model, som illustrerede værdifuld dokumentation 
for patienten, sygeplejen og  sundhedsvæsenet. 

En referent noterede de udsagn, der fremkom i beskrivelsen af modellerne



Der fremkom 326 brugbare citater
Efter en meningskondensering 
fremkom der 7 temaer

Dataanalysen var inspireret af 
Steinar Kvales tre 
fortolkningskontekster:
1.Selvforståelse, 
2.Kritisk common sense-forståelse 
3.Teoretisk forståelse

Temaer 
hvor sygeplejefaglig dokumentation 

skaber værdi 

Temaer 
der understøtter at sygeplejefaglig 

dokumentation skaber værdi 

1. Faglig udvikling 5. Fremadrettet dokumentation

2. Patientinvolvering 6. Fælles terminologi

3. Kontinuitet og sikre overgange 7. Teknologi

4. Relationel koordinering



Udsagn om dokumentation: 
• Udvikling af professionen/bevidsthed om sygepleje
• Sætter ord på sygeplejen
• Giver mulighed for læring og udvikling

”Hvis man som profession ikke kan dokumentere sine handlinger og sine forventede resultater, er det 
umuligt at evaluere, om sygeplejen virker” (Statusrapporten 2012)

Vigtigt at udvikle og vedligeholde af dokumentationskompetencer :”What is documented reflects the 
character, the competency of the nurse. Just like other aspects of nursing have to be learned, practiced 
and refined so does documenting” (Feutz-Harter 1989). 
(Det, som dokumenteres, afspejler sygeplejerskens personlighed og kompetence. Dokumentation skal Ligesom andre aspekter af
sygepleje læres, øves og forfines)

Et fælles fundament,
når vi dokumenterer sygepleje

Dokumentation skaber gennemsigtighed ®

alle kan se, hvad spl kan bidrage med®

skaber udvikling inden for sygeplejenDokumentation viser værdien af vores arbejde
Vi skal bruge vores sanser/vores faglige skøn 



Udsagn om dokumentation: 
• udføres sammen med patienten
• Får den individuelle patient frem
• Bør være forståelig
• bidrager til koordinering på tværs

Patientnær dokumentation = 

tidsbesparelse, skridtbesparelse, ingen 

mistede lapper, tidstro registrering - giver 

patientsikkerhed. 

Lav dokumentation sammen m. patienten– åbne vores sanser, lære at se og høre igen, spørg patienten. 

”Dokumentere sammen med patienten giver 
gennemsigtighed – patienten forstår, hvad vi 

dokumenterer, når patienten ved det, kan de være med til 
at videregive det tværsektorielt”.

DSR/doku-råd rapport: de fleste sygeplejersker oplevede , at det var muligt at dokumentere 
i forbindelse med den direkte patientkontakt. Kun hver tredje besvarede, at de i høj eller 
nogen grad involverede patienterne i dokumentationen (Sørensen&Mainz 2017). 

Doku-råd ”Inspirationskatalog for patientinvolvering i dokumentationen”  (Berring 2019 )



Udsagn om: 
• Samarbejde og kontinuitet
• UTH og fejl
• Tryghed for patienten

Sammenhængende patientforløb med en god koordinering mellem sektorer kan give 
patienterne større tryghed og reducere genindlæggelse (Cipriano 2012, Ellis 2015). 

I rapport fra DSR/DASYS:  23% af sygeplejersker havde indenfor den sidste måned oplevet at 
mangelfuld dokumentation førte til utilsigtede hændelser eller fejl (Sørensen 2017)

Dokumentation skal binde 
os sammen på tværs af 
systemer og sektorer 

Forløbet er essentielt og fylder 

meget. UTH` er og andre 

uregelmæssigheder er med til at 

understrege vigtigheden af 

dokumentation.

”Klare informationsveje på tværs af sektorer, hvor begge parter ser det samme - fælles sprog, patientsikkerhed, tryghed for patienten”



Udsagn om: 
• Vidensdeling
• Samarbejde
• Gensidig forståelse

At dele viden gennem dokumentationen i en tværfaglig og tværsektoriel 
sammenhæng styrker samarbejdsfølelsen og koordination, der igen bidrager 
til bedre patientresultater  (Gittell 2009)

Vi deler viden og  
Dokumentation bringer alle 
samarbejdspartnere sammen

” Skabe bro mellem sektorer 
- med øje for hinandens 
arbejdsgange og værdier”. 



Udsagn om: 
• Fremadskuende perspektiv
• Sammenhæng og fælles plan

Patient frustreret ( ..), der laves 
en god plan via dokumentationen, 
patienten kan se lyset igen 

Sammenhæng medfører, at vi kigger 

fremad og har øje for hinanden

Fortsætte de planer, der er i gang i 

stedet for at starte forfra

RH. Levertransplantation: Indførelse af systematiske og standardiserede plejeplaner 
betød en reducering af indlæggelsestiden samtidig med, at sygeplejen blev mere 
ensrettet, synlig og i højere grad evidensbaseret (Dengsø 2017). 

Hjerteafdelinger, Sverige: Plejeplaner gjorde patienterne mere tilfredse, de oplevede en 
højere grad af inddragelse, og indlæggelsestiden blev kortere (Jansson 2010)



Udsagn om: 
• Struktureret standardiseret dokumentation
• Øget patientsikkerhed
• Viden om sygepleje

Klare linjer i dokumentationen på 
tværs af sektorer giver  
sikkerhed for patienten

Ved at bruge de modeller vi har til rådighed 
kan vi ensarte dokumentationen og udvikle 
sygeplejen 

Standardiserede sygeplejeterminologier øger den fælles forståelse af sygepleje og forbedrer 
kommunikationen i sundhedsteamet (Häyrinen 2010, Tastan 2014, Scherb 2009).

Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser angiver problemområder, men giver ikke 
specifikke anvisninger til, hvilket og på hvilken måde et symptom skal registreres (2005).  

Fælles terminologi med næsten 500 beskrivelser med definitioner fra SNOMED- CT og ICNP. 
Er en del af Fælles Sprog III. Gør det lettere at genkende, genfinde og genbruge data. 
Giver bedre mulighed for kvalitetsudvikling og forskning.

Ensartet dokumentation i hele landet, vil skabe værdi for patienten



Udsagn om: 
• Infrastrukturer, der kommunikerer med hinanden
• Teknologi, som understøtter klinisk praksis

”Sygeplejehandlinger skal transformeres ind 
i IT-systemet, så det giver mening for dem, 

der udfører sygeplejen”.

Systemer som taler 
sammen så alle sektorer 
ved, hvad der er sket i 

forløbet

Sundhedsstyrelsens strategi for digital sundhed 2018-2022:
Målet er at skabe et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle med en 
fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet  

Der skal skabes transparens i sundhedsvæsenet, så alle aktører har den rigtige viden til 
tiden og har let adgang til et samlet overblik over behandling og pleje af patienten



1.Faglig udvikling Opdatering af Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser ud 
fra den sygeplejefaglige virkelighed og kompleksitet.

2. Patient-
involvering

Anvende patientjournalen til at understøtte patientens 
mulighed for inddragelse i behandling og pleje og varetagelse 
af egne interesser. 
Inspirationskatalog – flere eksempler til inspiration

3. Kontinuitet og 
sikre overgange

Tværfaglige og tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser til at 
sikre et velkoordineret forløb for patienten. 

4. Relationel 
koordinering

Optimere brugen af tværfaglige/tværsektorielle journaler

5. Fremadrettet 
dokumentation

Styrke arbejdet med at få udarbejdet, delt og implementeret 
flere generiske og specifikke plejeplaner.

6. Fælles 
terminologi

Fokus på implementering og en national anvendelse af den 
danske sygeplejeterminologi i de elektroniske patientjournaler.

7. Sundheds-
teknologi

Være med og stille krav til teknologiske løsninger.
Udnytte og bidrage med nye sundhedsteknologiske løsninger.



Undersøgelsesspørgsmål
Hvilke aspekter oplever sygeplejersker, der bidrager til og understøtter, at sygeplejefaglige 
dokumentation skaber værdi for patienten, sygeplejen og sundhedsvæsenet?

1. Sygeplejefaglig dokumentation bidrager til faglig udvikling ved at sætte ord på det 
faglige skøn, den sygeplejefaglige viden, virkelighed og kompleksitet, hvorved 
professionen udvikles med baggrund i et fælles fundament.

2. Sygeplejefaglig dokumentation bidrager til at involvere patienten gennem en
patientnær og forståelig dokumentation, så den individuelle patient træder frem, og 
der skabes fælles mål.

3. Sygeplejefaglig dokumentation bidrager til at skabe kontinuitet og patientsikkerhed i 
overgange på tværs af sektorer, hvilket øger trygheden for patienten i patientforløbet.

4. Sygeplejefaglig dokumentation bidrager til relationel koordinering, ved at sygeplejersker
dokumenterer ind i en tværfaglig og tværsektoriel sammenhæng, som styrker 
koordinering og samarbejdsfølelsen med andre professioner og sektorer.



Rapporten kan anvendes i den nationale argumentation for, hvorfor sygeplejefaglig 
dokumentation er vigtig og værdifuld for patienten, sygeplejen og sundhedsvæsenet.

1.
2.
3.
4.
5. Fremadrettet dokumentation understøtter sygeplejefaglig dokumentation ved at skabe

en fælles plan med et fremadskuende perspektiv, der kan fremme patientens sundhed.

6. Fælles terminologi understøtter sygeplejefaglig dokumentation ved at gøre 
dokumentationen struktureret og standardiseret, hvilket samtidig giver mulighed for at 
generere mere viden om sygeplejens betydning for patienten.

7. Teknologi understøtter sygeplejefaglig dokumentation med veludviklede digitale 
infrastrukturer og smidig teknologi, der gør det lettere at dokumentere og sikre overblik 
og kontinuitet i patientforløbet




