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Der var engang



To sektorer og flere systemer

http://supplerendemateriale.dk/kvalitetsudvikling-og-dokumentation-i-sundhedsvaesenet/dokumentation/dokumentation-it-systemer-i-primaersektoren/

http://supplerendemateriale.dk/kvalitetsudvikling-og-dokumentation-i-sundhedsvaesenet/dokumentation/dokumentation-it-systemer-i-primaersektoren/


 Begrebet ”rapport” blev anvendt og beskrevet i bøgerne som synonym for overlevering 
ved vagtskifte. 

 I 1956 dukker begrebet op i ”Sygeplejelære –lærebog for sygeplejeelever ”, hvor både 
skriftlig og mundtlig rapport beskrives, som et arbejdsredskab for personalet, som skal 
sikre formidling af væsentlige informationer om patienten. Mundtlig rapport giver 
mulighed for detaljer og uddybning. Skriftlig rapport giver mulighed for at ”slå efter” og 
”udelukker fejltagelser, fejlopfattelser eller fejlhuskninger”. 
At give god rapport er en evne der kan optrænes, og som følger af evnen til at skelne 
væsentligt fra uvæsentligt. 

 Fra 1974 - 1986 beskrives rapport, som kommunikation med det formål at sikre, at de 
nødvendige oplysninger når frem til rette vedkommende i rette tid. Patienten er én, der 
skal omtales med respekt i rapporten og hvis behov og ønsker skal indgå som en del af 
det faglige indhold. 

 Fra 1986 - findes udelukkende afsnit om skriftlig dokumentation, med fokus på 
observationer, kliniske data og kvalitetsudvikling. Dokumentation beskrives ikke som et 
organisatorisk arbejdsredskab og mundtlig kommunikation er udelukkende nævnt i 
forbindelse med overflytning af patienter mellem afsnit.

Lærebøgerne



Fra mange til få

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwig15Xwk6fzAhUU_7sIHeBPAl0QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.re
gioner.dk%2Fmedia%2F9892%2Ffaktaark-epj-final.pdf&usg=AOvVaw0x_-
oyU3AlAhxnwffRHwKf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig15Xwk6fzAhUU_7sIHeBPAl0QFnoECAYQAQ&url=https://www.regioner.dk/media/9892/faktaark-epj-final.pdf&usg=AOvVaw0x_-oyU3AlAhxnwffRHwKf


Hvad siger STPS? 
Patientjournalen er en af de vigtigste arbejdsredskaber i sygepleje.

Journalen indeholder den sundhedsfaglige dokumentation, og den gør det muligt at følge 
op og evaluere på pleje og behandling. 

Korrekt journalføring sikrer kontinuitet i plejen og behandlingen og den nødvendige 
faglige kommunikation mellem sundhedspersoner om den enkelte patients forløb. Den er 
derfor en vigtig del af enhver sygeplejefaglig opgave. 

Alle sundhedsfaglige opgaver rettet mod den enkelte patient skal journalføres. 

Dokumentation, opfølgning og evaluering er en del af alle sundhedsfaglige opgaver, som 
består af: Undersøgelser, Behandling, Sygepleje, Genoptræning, Forebyggelse, 
Sundhedsfremme.

https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/sygeplejefaglig-journalfoering/

https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/sygeplejefaglig-journalfoering/


http://dasys.dk/media/18274/Sygeplejerskers%20dokumentationspraksis%202017.pdf

VEJ nr 9521 af 01/07/2021 (Gældende)
Vejledning om sygeplejefaglig journalføring (Til personale der varetager sygeplejefaglige opgaver)

http://dasys.dk/media/18274/Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017.pdf


To former for dokumentation

 Den klinisk 
patientrettede

 To områder – dok 
med pt. – og dok om 
pt.

 Den organisatoriske 
systemrettede

https://nurseruth.dk/btp/

https://nurseruth.dk/btp/


Meget kompleks undervisningsopgave

Afhængig af digital teknologier
Bør være tidstro
Kræver et veludviklet klinisk blik
Kræver en veludviklet etisk sans 
Vedrører mange aspekter i sygepleje
Manglende lærebogsmaterialer
Kliniske rollemodeller
Et element i en dannelsesproces



Hvad siger bekendtgørelsen?
 Viden

14) har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, 
patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres 
anvendelse

 Færdigheder 

1) anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra 
forskellige former for viden i samspil med patient og borger til 
systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, 
koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, 
gruppe- og samfundsniveau

 Kompetencer 

1)selvstændigt håndtere organisering, vurdering, justering og 
dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient 
og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele 
sundhedsvæsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/804

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/804


Grundlaget for undervisningen
 De studerende skal kunne se en sammenhæng mellem arbejdet med sygeplejeprocessen og 

dokumentation, så dokumentation bliver en del af sygeplejen.

 En måde at styrke den sygeplejefaglige journalføring er at inddrage det løbende i uddannelsen.

 De stud. skal kunne forholde sig kritisk til data, metoder og værktøjer til beslutningsstøtte for at 

kunne dokumentere sygepleje.



Teknologifokus i Sygeplejerskeuddannelsen

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus


Sygeplejerskens anvendelse af teknologi
At optimere og understøtte, at sygeplejersken selvstændigt kan varetage komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje 
og intervenere i samspil med patient, borger og pårørende samt øvrige sundhedsprofessionelle.

Sygeplejersken skal forholde sig kritisk reflekterende til udvikling og implementering af den samfundsmæssige, videnskabelige og
teknologiske udvikling.

Sygeplejersken anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis
Sygeplejersken skal selvstændigt kunne identificere, udvælge, vurdere og sikkert anvende de til enhver tid relevante teknologier i 
udøvelse af omsorg, pleje og behandling til patienter og borgere.

Sygeplejersken understøtter borgerens teknologianvendelse
Sygeplejersken skal kunne agere ud fra et helhedssyn på teknologi bestående af teknik, viden, organisation og produkt og aktivt 
inddrage og understøtte patient, borger, pårørende og fagprofessionelles teknologi-anvendelse gennem vejledning, undervisning og
formidling.

Sygeplejersken omstiller sig til teknologiske forandringer
Sygeplejersken skal kunne omstille sig til teknologiske forandringer og kunne vurdere og reflektere kritisk over de forandringer, som 
teknologier skaber i sygeplejerskens virksomhedsområde og i selvforståelsen af sygeplejerskens ansvar og kompetence.

Sygeplejersken indgår i teknologisk innovation
Sygeplejersken skal kunne anvende teknologi som middel til at forbedre patient og borgers livssituation og samtidig identificere, 
kvalificere og udvikle muligheder for brug, anvendelse og innovation af alternativer til eksisterende teknologiske løsninger med henblik 
på at forandre praksis i en sygeplejefaglig kontekst.

Sygeplejersken reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse
Sygeplejersken skal kunne reflektere etisk og kritisk over anvendelse af teknologi på individ-, gruppe- og samfundsniveau samt agere 
inden for rammerne af gældende etiske kodeks og lovgivning nationalt som internationalt.



Semesterfokus
Første semester:  

Sygeplejeprocessen - sygeplejediagnoser, mål, handlinger mm. 

De stud. skal kunne omsætte faserne i sygeplejeprocessen til dokumentation af 

sygeplejen i en elektronisk journal. Fx arbejder de med data (nøjagtighed, 

subjektive, objektive), sygeplejediagnosen som beskrivelse af et problem, mål 

med udgangspunkt i patientens problemer (POP), planlægge handlinger og 

evaluering / vurdering.

Kliniske metoder

Der henvises til E-dok, VAR mm ift. handlinger, sygeplejefaglige optegnelser

Anden semester:

Klinisk beslutningstagen, herunder værktøjer til beslutningsstøtte (fx ernæringsscreening)

Femte semester: 

Simulerede patientcases, hvor de studerende under og efter en simulation skal 

dokumentere i MidtEPJ og herefter kritisk forholde sig til dette i forhold til 

arbejdsspørgsmål fra strategien for sygeplejefaglig journalføring.







Problemorienteret Dokumentation (POP)

”Opmærksomhed på et problem eller en tilstand, der bør 
forbedres, eller en tilstand, hvor der er risiko for forværring, 
med mindre der iværksættes handlinger” (Odgaard 2007)

Figur: Problemorienteret Proces



Har faget en udfordring?

Sygeplejefaglig Dokumentationsgruppe på Hospitalsenhed Midt gennemførte i 2018 en 
spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers og social- og sundhedsassistenters dokumentationspraksis. 

 Formålet: At opnå indsigt i, hvad der kunne forbedre kvaliteten af dokumentationspraksis til gavn for 
sygepleje og patientsikkerhed og skabe et fundament for en strategi for sygeplejefaglig dokumentation.

 Tre resultater adskilte sig væsentligt fra undersøgelsens øvrige resultater: ”Inddragelse af patienten i 
dokumentationen”, ”Muligheden for at dokumentere under den direkte patientkontakt” og ”Oplevelsen af 
mangelfuld dokumentation, der har medført utilsigtede hændelser og/eller fejl”.

 Resultaterne tyder på, at undersøgelsens respondenter bidrager til en retorik, der adskiller 
dokumentation fra at være en del af det sygeplejefaglige arbejde til at være noget, som er 
udenfor.

 Der er opstået dokumentationstræthed (Kristensen PK, Christensen IP. 

Dokumentationstræthed truer patientsikkerheden og hindrer udvikling. Sygeplejersken 2015;(2):60-61.)

Fag & Forskning 2020 ; (1): 64-69. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2020-1/dokumentation-er-en-vaesentlig-del-af-sygeplejen

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2020-1/dokumentation-er-en-vaesentlig-del-af-sygeplejen


Tak for ordet


