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Stilling og ansættelsessted  

Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. 

Nyresygdomme 

Aarhus Universitetshospital 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 

8200 Aarhus N 

jeajee@rm.dk 

 

Dokumentationsinteresse  

Udvikling og implementering af kliniske 

retningslinjer 

 

Dokumentation i plejeplaner 

 

Begreber og terminologi 

 
Patientinvolvering 

Jeanette Finderup 

Formand 

FS for Nefrologiske 
Sygeplejersker 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk sygeplejespecialist,  

Cand.scient.san. Ph.d. 

Afdeling for Ortopædkirurgi,  

Aarhus Universitetshospital 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 

8200 Århus N 

hanmai@rm.dk 

 

 

Dokumentationsinteresse 

Anvendelse af sygeplejedokumentation til 

kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. 

 

Sygepleje i kliniske kvalitetsdatabaser 

 

Genbrug af dokumentation til forskning. 

 

Medlem af STARS (strategisk alliance for 

register- og sundhedsdata) 

 

Medlem af fagligt råd RKKP (Regionernes 

kliniske kvalitetsprogram) 

 

Hanne Mainz 

 

FS for 

ortopædkirurgiske 
sygeplejersker 

 

mailto:jeajee@rm.dk
mailto:hanmai@rm.dk


 

 

 

 

 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk sygeplejespecialist, MKS 

Thoraxkirurgisk Klinik 

Center for Hjerte-, kar-, lunge og 

infektionsmedicinske sygdomme 

Rigshospitalet 

Inge Lehmanns Vej 5 

2100 København Ø 

Dorte.baek.olsen@regionh.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Jeg er optaget af, uanset hvilket 

dokumentationssystem, at argumentere for 

patientinddragelse og tydelighed i 

sygeplejefaglig begrebsliggørelse i 

dokumentationen.  

 

Dokumentation i overgange mellem sektorer 

og internt imellem specialer.  

 

Udvikling og implementering af kliniske 

retningslinjer 

Dorte Bæk Olsen 

 

FS for Kardiovaskulære 

og thoraxkirurgiske 
sygeplejersker 

Stilling og ansættelsessted 

 
Kvalitetskoordinator, MI 

Klinik Hjerte – Lunge 

Aalborg Universitetshospital 

Hobrovej 42D 

9000 Aalborg 
s.bynger@rn.dk  

Dokumentationsinteresse 

Patientens journal herunder arbejdet med 

meningsfuld sygeplejedokumentation, 

sygeplejediagnoser og ordination af sygepleje.  

  

Patientens adgang til egen journal og 

involvering heri 

  

Dokumentation i kvalitets- og 

patientsikkerhedssammenhæng. 
 

Susanne Bünger 

 

FS for sygeplejersker 

der arbejder med 
udvikling og forskning  

 

mailto:Dorte.baek.olsen@regionh.dk
mailto:s.bynger@rn.dk


 

 

 

 

Stilling og ansættelsessted 

 

Kvalitetskoordinator, SP Centerfacilitator, 

Cand.pæd.pæd. 

Afsnit 7075 

Centerledelsen HovedOrtoCentret  

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

pernille.langkilde@regionh.dk 

 
 

Dokumentationsinteresse 

Dokumentation ift. udviklings-, kvalitets- og 

patientsikkerhedssammenhæng 

 

Dokumentationskrav, muligheder og 

udfordringer ift. lovgivning (journalføring) og 

akkreditering (nationalt/internationalt), 

kliniske retningslinjer 

 

Udvikling og implementering af dokumentation 

ift. Sundhedsplatformen, herunder bl.a. 

patientplaner og sygeplejevurderinger samt 

patientens adgang til og muligheder for 
involvering i dokumentation (MinSP mv.) 

 

Pernille Langkilde  

 

FS for 

Øre-Næse-Hals-

kirurgiske 

sygeplejersker 

 

Stilling og ansættelsessted 

 
Kvalitetskoordinator, MPQM   

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V 

Odense Universitetshospital og Svendborg 

Sygehus 

Baagøes Alle 15 

5700 Svendborg  

susanne.olsen@rsyd.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Anvendelse af sygeplejedokumentation til 

kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 

 

Udvikling og implementering af kliniske 

retningslinjer 

 

Patientens journal herunder arbejdet med 

meningsfuld og ensartet sygepleje-

dokumentation 

 

Udvikling af uddannelse vedr. sygeplejefaglig 
dokumentation 

Susanne Olsen 

 

FS for Anæstesi-

Intensiv-Opvågnings 
sygeplejersker 

mailto:pernille.langkilde@regionh.dk
mailto:susanne.olsen@rsyd.dk


 

 

 

 

 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk Sygeplejespecialist 

Onkologisk ambulatorium 

Sygehus Lillebælt, Vejle 

Beriderbakken 4 

7100 Vejle 

Hronn.Thorn@rsyd.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Dokumentation som udvikler professionen og 

synliggør resultater af udført sygepleje 

 

Nødvendig og relevant dokumentation som 

skaber det gode patientforløb også på tværs 

af sektorer 

 

Minimere unødvendig dokumentation og 
dobbeltdokumentation Hrønn Thorn 

 

FS for sygeplejersker 

som arbejder med 
kræft 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk sygeplejespecialist  

Nefrologisk Klinik P 2132 

Rigshospitalet 

Inge Lehmanns vej 7 

2100 København Ø 

Lise.lotte.jensen@regionh.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Hvordan kan dokumentationen øge 

patientsikkerheden? 

 

Fælles nationalt IT system og fælles brug af 

termer og begreber 

 

Dokumentation i det tværfaglige samarbejde 
 

Lise Lotte Jensen 

 

FS for Nefrologiske 
Sygeplejersker 

mailto:Hronn.Thorn@rsyd.dk
mailto:Lise.lotte.jensen@regionh.dk


 

 

 

 

 

 

Stilling og ansættelsessted 

 
Lektor, Klinisk Institut Aarhus Universitet & 

Forskningsansvarlig Sygeplejerske, 

Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet 

Hammel Neurocenter 

Voldbyvej 15  

8450 Hammel 
lena.aadal@midt.rm.dk 

Dokumentationsinteresse 

At den sygeplejefaglige journalføring afspejler 

ansvarsområder, kerneydelser og 

kompleksitet i klinisk sygeplejepraksis. 

 

Entydighed i brug af begreber og 

klassifikationer på tværs af sektorer mhp 

kontinuitet og ledelse. 

 

Optimering af datakvalitet med henblik på 

genanvendelse til kvalitetsudvikling og 

forskning 

 

 

 

  

 

 
 

Lena Aadal             

FS for 

Neurosygeplejersker 

FSNS 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk sygeplejespecialist, MI 

Sjællands Universitetshospital 

Køge og Roskilde 

Akutafdelingen 

Lykkebækvej 1 

4600 Køge 

morkr@regionsjaelland.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Bærekraftig dokumentation gennem alle led, 

der forekomsten og omfang af dokumentation, 

danner grundlag for beslutningsstøtte og 

ledelsesinformation. 

 

Begreber, terminologi, klassifikation og sprog i 

dokumentationspraksis. 

 

Dokumentation af sygepleje i et forløb og/eller 

proces, i samhandling med andre fagpersoner 
eller til grundlag for eget fag beslutning. 

Morten Kristiansen 

 

FS for sygeplejersker, 

der arbejder med 

udvikling og forskning 

mailto:morkr@regionsjaelland.dk


 

 

 

  
 

 

Stilling og ansættelsessted 

 
Klinisk udviklingssygeplejerske 

Roskilde Kardiologisk Afdeling  

Sjællands Universitetshospital 

Vestermarksvej 21 

4000 Roskilde 

giei@regionsjaelland.dk 
 

Dokumentationsinteresse 

Sygeplejedokumentation i praksis, i nettet af 

lovgivning, kvalitetsudvikling, datafællesskab, 

fagprofession, etik og patientrepræsentation.  

 

Implementering, genbrug og fælles data, på 

kryds og tværs i organisationen og udenfor 

samt på samme tid - alles forståelse af 

indhold.  

 

Evidensbasering af sygeplejedokumentation, 

herunder en kritisk vurdering af kliniske 
retningslinjer, hånd i hånd med praksis. 

Gitte Ellekrog 

 

FS for kardiovaskulære 

og thoraxkirurgiske 

sygeplejersker 

mailto:giei@regionsjaelland.dk

