
Overdragelse af væsentlige 

problemstillinger til opfølgning 

hos anden behandlerenhed 



Baggrund 

• Patientgruppe: patienter med 

esophaguscancer som står overfor kurativt 

intenderet behandlingsforløb 

• Hvorfor? Langt forløb, krævende 

behandling, mange enheder involveret 

• Udfordring: Hvordan optimerer vi 

dokumentationen, således at det 

væsentlige træder frem?  



Hvordan har vi gjort? 

• Hyppige netværksmøder med involverede 

sygeplejersker fra alle 

behandlingsenheder 

• Udveksling af erfaring med denne 

patientgruppe – hvad virker? Hvilken viden 

har vi hver især behov for? 

• Aftaler om konsekvent dataindsamling og 

dokumentationsform 



Eksempel på dataindsamling 

• Indsamlet på udredende 

afdeling:  
• Vægt 

• Vægttab 

• Kostindtag – hvad kan du spise? 

Hvordan standser vi vægttabet? 

• Samtale om kostprincipper ifht. at 

undgå vægttab 

• Dokumentere aftaler omkring 

muligheder, hvis der bliver behov 

for fx. en ernæringssonde 

 

 

• Bruges på behandlende 

afdeling:  
• Vægttab er forebygget og 

standset 

• Viden om, hvad patienten ved og 

hvilke problemstillinger der gør sig 

gældende for den enkelte er let 

tilgængelig 

• Behandlende afdeling kan nemt 

og hurtigt komme i gang med 

behandlingen 

• Det er overskueligt, hvilken viden 

patienten allerede har og dermed 

også hvilken han/hun ikke har 



Resultat 

• Både patient og personale er bedre 
forberedt når patienten møder i afdelingen 

• Ved at have konsekvens i 
dokumentationen, fremstår fokus på det 
væsentlige 

• Relevant viden er nem at finde – og 
dermed nem at bruge 

• Overflødig dokumentation er skåret ned til 
et minimum 



Kvalitetsløft? 

• Vi oplever, at denne dokumentation og 

samarbejde inddrager patienten som aktiv i 

forløbet, da oplysninger ikke behøver at blive 

gentaget, og patienten kan føle sig tryg ved, at 

næste behandlerenhed inddrager den viden der 

er dokumenteret 

 

• For os letter det arbejdsgangen i dataindsamling 

om patienten, og der kommer sammenhæng 

mellem dokumentation og handling 



Drømme 

• En specifik og skræddersyet SFI til 
patientgruppen – som kan fortsætte på 
tværs af behandlingsenheder 

• At vi kan finde en mere sygepleje-proces-
orienteret dokumentationsform, så vi får 
mulighed for at ”måle” på de opstillede 
fokusområder for den enkelte patient, idet 
der anvendes meget prosa, som ikke er så 
let gennem- eller overskueligt 
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