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Ensartet dokumentation af sygepleje 

• Utopi eller virkelighed 
 

• Ven eller fjende 
 

• Mulighed eller barriere 
 
 
Dilemmaer….  
ja uden tvivl  

Men…. 
et uomtvisteligt krav 



Center for Kliniske Retningslinjer  
- Clearinghouse 

Ønsker at bidrage til at der kan skabes et 

sammenhængende og velfungerende 

sundhedsvæsen med ydelser af høj kvalitet 

 

   Og hvor sygeplejen er en  

   anerkendt og efterspurgt ydelse 

WWW.CFKR.DK 



En klinisk retningslinje defineres som 

systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af 

fagpersoner og patienter, når de skal træffe 

beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig 

ydelse i specifikke kliniske situationer. (www.cfkr.dk)  

”Anbefalinger  for  praksis  
baseret  på  evidens”  ! 



Sygeplejepraksis bør i højere grad baseres på evidens fordi det 

vil øge kvaliteten af den sygepleje patienterne modtager  

 (ofte sagt og skrevet) 

 

Dokumentation af sygepleje sikrer patienten sygepleje på et højt 

fagligt niveau, når den bygger på evidens og best practice  

 (Dokumentation af sygepleje –  
 En statusrapport – DASYS & DSR 2012) 

 

JA, hvis ………………. 



Men  ….  ensartet dokumentation er i sig selv ikke en 

garanti for kvalitet 

 
Vi må også fokusere på 
 
• Hvilken terminologi vi anvender til hvilke 

fænomener 
 

• Hvordan vi forbedrer struktureringsgraden 
 

• Hvad der er relevant at dokumentere 
 

• Hvordan vi implementerer ny viden 
 



Ledelse af faglig udvikling skal være en væsentlig og 

synlig del af den samlede ledelsesopgave og kraftigt 

understøtte:  

 
• Anvendelsen af udviklings- og forskningsbaseret 

viden som et redskab i den kliniske 
beslutningsproces og som grundlag for 
behandlings- og plejeindsatsen 
 

• Strukturering af patientforløb på baggrund af 
dokumenteret viden og kvalitetsparametre inden for 
organisatoriske, faglige og patientoplevede 
aspekter  



•Ensartet dokumentation – 
• Utopi eller virkelighed? 

    
• De sygeplejefaglige ydelser dokumenteres 

systematisk og resultater opsamles og evalueres 
• Sygeplejersker udvikler og anvender kliniske 

retningslinjer 
• Indikatorer for sygepleje bygges ind i de tværfaglige 

kliniske databaser for at kunne monitorere den 
sygeplejefaglige kvalitet 

• Og de nye elektroniske journalsystemer 
understøtter såvel sygeplejens selvstændige 
ansvarsområder som sygeplejens delegerede 
funktioner 

= Virkelighed! 


