
Dokumentationsrådet	  	  

Mødevirksomhed	  
Visionen	  2013-‐2018	  har	  været	  retningsgivende	  for	  rådets	  arbejde,	  hvor	  visionen	  er	  Fælles	  terminologi	  i	  
dokumentation	  af	  sygeplejen.	  Vi	  har	  afholdt	  4	  ordinære	  møder,	  hvor	  det	  ene	  var	  et	  døgnseminar	  og	  det	  
andet	  var	  i	  forbindelse	  med	  Dokumentationskonferencen.	  Vi	  begyndte	  året	  med	  at	  Lene	  Berring	  overdrog	  
formandsposten	  til	  Jeanette	  Finderup.	  Der	  er	  valgt	  en	  hensigtsmæssig	  overdragelse,	  da	  Lene	  fortsætter	  i	  
rådet,	  som	  næstformand.	  Tak	  til	  Lene	  for	  det	  arbejde	  hun	  har	  lagt	  i	  opgaven	  som	  formand.	  I	  årets	  løb	  har	  vi	  
også	  sagt	  farvel	  til	  Inge	  Lise	  Hermansen	  og	  Hanne	  Skjald,	  som	  begge	  er	  gået	  på	  pension.	  Desuden	  har	  vi	  sagt	  
farvel	  til	  Bente	  Fogh,	  som	  har	  været	  med	  i	  rådet	  i	  8	  år,	  samt	  Sasja	  Håkonsen,	  der	  har	  påbegyndt	  sin	  ph.d.	  
Tak	  til	  alle	  for	  deres	  arbejde	  i	  Dokumentationsrådet.	  

Aktiviteter	  
I	  årets	  løb	  har	  vi:	  

• Deltaget	  i	  nordisk	  møde	  om	  international	  klassifikation	  for	  sygeplejepraksis.	  Formålet	  var	  at	  
diskutere	  retning	  og	  strategi	  for	  sygeplejeterminologien	  ICNP,	  samt	  hvordan	  vi	  kan	  styrke	  nordisk	  
samarbejde	  på	  dette	  område.	  Det	  har	  været	  startskud	  til	  et	  fælles	  nordisk	  projekt	  omkring	  en	  
strukturering	  af	  ICNP	  ud	  fra	  VIPS-‐modellen.	  Formålet	  er	  at	  vise	  klinikere	  samt	  beslutningstagere	  
praksisrelevansen.	  

• Afholdt	  møder	  med	  National	  Sundheds	  IT	  for	  at	  afdække	  mulighederne	  for	  fælles	  terminologi	  i	  
sygeplejen	  ud	  fra	  SNOMED	  CT.	  Dette	  har	  afstedkommet	  prøvehandlinger	  i	  form	  af	  anvendelse	  af	  
SNOMED	  CT	  i	  sygeplejen.	  

• Afholdt	  møder	  med	  DSR	  med	  henblik	  på	  at	  opnå	  et	  fælles	  budskab	  om	  den	  nødvendige	  
sygeplejefaglige	  dokumentation	  

• Afholdt	  et	  fuldtegnet	  Dokumentationskonference	  med	  250	  deltagere,	  hvor	  årets	  tema	  var	  
”Ensartet	  Dokumentation	  –	  Utopi	  eller	  virkelighed,	  ven	  eller	  fjende?”	  	  Konferencen	  italesatte	  
behovet	  for	  udarbejdelse	  af	  en	  national	  strategi	  i	  forhold	  til	  ensartet	  dokumentation.	  Gennem	  
workshop	  på	  konferencen	  fik	  Dokumentationsrådet	  input	  til	  at	  udarbejde	  redskaber	  til	  ledere,	  
undervisere,	  klinikere,	  sundhedsit-‐folk,	  forskere	  mv	  der	  kan	  støtte	  den	  nødvendige	  dokumentation.	  
Dette	  materiale	  vil	  blive	  yderligere	  kvalificeret	  med	  henblik	  på	  færdiggørelse	  på	  næste	  års	  
dokumentationskonference.	  

• Afgivet	  høringsvar	  på	  vedr.	  revision	  af	  indikatorsættet	  for	  Dansk	  Tværfagligt	  register	  for	  Hoftenære	  
Lårbensbrud	  

Rådets	  medlemmer	  
Rådet	  består	  af	  repræsentanter	  fra	  mange	  forskellige	  faglige	  selskaber	  og	  fra	  alle	  regioner	  i	  Danmark:	  Lene	  
Berring,	  Hanne	  Mainz,	  Birgit	  Villadsen,	  Pernille	  Langkilde,	  Tina	  Nielsen,	  Bodil	  Winther,	  Jeanette	  Finderup,	  
Karen	  Eck,	  Susanne	  Bünger.	  Vi	  mangler	  repræsentanter	  og	  særligt	  fra	  ledere,	  primærsektor	  og	  
uddannelsesinstitutioner.	  
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Formand	  


