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At sikre kontinuitet, sammenhængende patientforløb,  
sikkerhed og kvalitet i forbindelse med  
pleje og behandling af patienter,  
herunder behandling der udføres på delegation.  
 
Sygeplejefaglige optegnelser/journaler bidrager  
til, at det sygeplejefaglige personale kan registrere og  
genfinde relevante oplysninger  
med henblik på kommunikation både  
inden for egen faggruppe og tværfagligt. 
 



Citat: 

• Det skal som minimum fremgå af 
journalføringen om den sygefaglige pleje 
og behandling, at der er taget stilling 
til, om patienten har potentielle 
og/eller aktuelle problemer inden for 
følgende 12 sygeplejefaglige 
problemområder…… 

 



Citat:  

• Hvis en eller flere problemområder 
ikke er aktuelle for den enkelte 
patient, skal det også fremgå af 
journalen. Det kan ske med en meget 
kort angivelse i patientjournalen, så længe 
det blot tydeligt fremgår, at der er sket en 
vurdering af problemområderne. 



• Aktuelle problemområder skal nærmere 
beskrives i relevant omfang med hensyn 
til de identificerede og bedømte behov og 
problemer, planlægning, udført pleje og 
behandling og opnåede resultater. 

 



?? 

• Hvem er det, der dokumenteres for?  

• Hvor blev patienten af i 
kommunikationen? Er det kun egen 
faggruppe og tværfagligt? 

• Hvad med kommunikationen 
tværsektorielt? Patient- og borgerforløb 









?? 

• Hvor meget skal dokumenteres? og med 
hvilken nøjagtighed? 

• Forekommer der mere registrering end 
dokumentation – der har betydning for 
patienten? 

• Har vi villet det hele? På én gang? Både 
dokumentation, undervisning, forskning 
og huskelister?  

• Bør vejledningen ikke opdateres igen? 



• Og har detaljerne stjålet tiden fra 
patienten?  

• Og glemte vi, at vi ville dokumentere 
resultater i højere grad end proces?  

• Er den detaljerede struktur i data blevet 
en hindring for anvendelse af det kliniske 
skøn? 

 



Det kliniske skøn 

• Det kliniske skøn er en kompetence, der bygger 
på faglige kundskaber og praksiserfaring, og som 
anvendes til vurdering af handlingsalternativer i 
forhold til den enkelte patient.  

• Det kliniske skøn er situationsbundet og bygger 
på refleksion på baggrund af klinisk vurdering, 
objektive data, samt oplysninger fra patient, 
pårørende og kolleger.  

• Det kliniske skøn understøtter valget af handling 
overfor den konkrete patient i den konkrete 
situation.  

                                                                         Claus Thomsen og Vibeke Krøll, 2014 



Endnu en udfordring! 
- en lille parentes…. 



Det er patientens journal 

• Sundhed.dk, 3-5 dage 

 





Sygeplejens kerneopgave 

•At observere 

•At reflektere 

•At reagere 



Dokumentationen skal 
understøtte 

•Hvad er observeret? 

•Hvad er der tænkt over? 

•Hvad er der gjort? 
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