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Baggrund                    
• Strategi for sygeplejen på HEM 2014 – 2017 

 

 

• Klinisk proces – sygeplejeprocessen blev   
usynlig med MidtEPJ 

– Mangler den fremadrettede dokumentation: 
vurdering af data, målsætning, planlægning af 
intervention og dato for vurdering 

 

• Forbedring i funktionaliteten vedrørende Plan og 
Proces i MidtEPJ på vej 



Regionshospitalet  
Hammel Neurocenter 

Formål    

• Optimere den sygeplejefaglige 
dokumentation 

• Sætte fokus på hvad nødvendig og 
relevant sygeplejefaglig 
dokumentation er.  

 

 

• Det vil vi gøre ved at:  
– Undgå dobbeltdokumentation 

– Optimere fremadrettet dokumentation ved 
hjælp af plejeplaner  

– Minimere bagudrettet dokumentation 
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Procesplan 2014 – 2015   
                                                   Tid  
Tiltag  

2014 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

Dokumentations oplæg - Præsentation af tanker og 
beslutning om projekt – Strategi for Sygeplejen HEM. 
Skabe fælles kurs, koordinering og commitment  

Juni  
 

Sept. 

Overordnet planlægning - ledelsesinvolvering 
Involvering af Skive 

Nov. –
dec. 

X 

Udpegning af 2-4 dok. ressourcepersoner. i afsnittene 
– brev til dok. ressourcepersoner.  
Skabe fælles kurs, koordinering og commitment 

Okt. – 
dec. 

Præsentation og beslutning af evalueringsmetoder – 
audit. Planlægning af undervisning. Ressourceforbrug. 

Dec. Jan.  

Undervisning af dok. ressourcepersoner + spc. 
ansvarlige - evt. afd. spl. kaskademodel i afsnittene. 
Skabe fælles kurs, koordinering og commitment 

Jan+ febr X X X 

Indsamling af baseline data – journalaudit.  
Kvalitativ afsnitsniveau - Kvantitativ RHN niveau.  

X X 

Kontinuerlig fokus i afsnittene – monofaglig tid 
Kulturændring – ledelsesinvolvering  

X X X X 

Introduktion af nye funktionaliteter i MidtEPJ  
Test af Problemorienteret Plan – 2 afsnit  

Sept. 
X 

 

X 

Milepæle – opfølgning. Sygeplejemøder.  Marts  Juni Okt. 

Journalaudit – kvalitativ og kvantitativ 
Sammenligning med baseline data: Forventning: 
Forbedring ikke kun forandring.  

X     
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Stop op møde juni 2015 

• Fortsætte fælles kurs, koordinering og commitment  

 

 

 

 

 

 

 

• ”Planlæg sammen hvordan efteråret skal forløbe på 
jeres afsnit så ændringen i dokumentationspraksis 
fortsætter” 

 



Regionshospitalet  
Hammel Neurocenter 

Efterår 2015 

• Fælles kurs, koordinering og commitment 

• Commitment i de enkelte afsnit  

• Test af ”Plan og proces” på to afsnit 

• 2 x undervisning i Multisal - basissygeplejersker 

• Audit: kvalitativ og kvantitativ 

          i alle afsnit  

• Stop op møde  

 

 
 

• Forbedring ikke kun forandring 
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Referencer  
• Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners 

patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og 
overdragelse m.v.) (Journalføringsbekendtgørelsen) BEK nr. 
3 af 02/01/2013 Gældende  
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1449
78  

 
• Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr. 9019 af 

15/01/2013 Gældende 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1449
79  

 

• DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE - EN STATUSRAPPORT 
http://www.dasys.dk/media/5295/dokumentation_af_sygepl
eje_statusrapport_sep._2012.pdf  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
http://www.dasys.dk/media/5295/dokumentation_af_sygepleje_statusrapport_sep._2012.pdf
http://www.dasys.dk/media/5295/dokumentation_af_sygepleje_statusrapport_sep._2012.pdf
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• Strategi for sygeplejen på Hospitalsenhed Midt 2014 – 2017 

 

• Ehnfors M et al.: Nya VIPS-boken. Studentlitteratur 2013 

 

• Trillingsgaard, Anders: Fælles kurs, koordinering og 
commitment. 
https://www.youtube.com/watch?v=NRW4FDZVOXI 

 

• Kotter, John P: I spidsen for forandringer. Peter 
Asschenfeldts nye Forlag. 1998   

https://www.youtube.com/watch?v=NRW4FDZVOXI

