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Baggrund

• Lovgivning om dokumentation i 
patientjournalen.

• Kvalitet i pleje, udredning og 
behandling.

• Tværfaglig journal.
• Patientinvolvering.



Formål

• At undersøge hvordan 
dokumentationen i forhold til 
præcision, patientinvolvering og 
tværfaglighed kan kvalitets-
forbedres.



Metode

• Refleksionsteam
Udvalgte fire fokusområder:
• Tværfagligt samarbejde
• Forenkling
• Patientinvolvering
• Overblik



Metode

• Observationer
• Interview

• Tre grupper – tre besøg
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Fokuserede spørgsmål

• Tværfaglig samarbejde om 
dokumentation (Læger, sygeplejersker, 
terapeuter o.l.)

– Hvordan anvendes dokumentation 
i det tværfaglige samarbejde, og 
hvordan sikres kvalitet og 
kontinuitet i patientforløbet?



Fokuserede spørgsmål

• Forenkling
– Hvordan integreres forenkling, så 

dokumentationen bliver kort og 
præcis?



Fokuserede spørgsmål

• Patientinvolvering
– Hvordan integreres patient-

involvering i dokumentationen?
– Hvilken betydning har de fysiske 

rammer for patientinvolveringen i  
dokumentationen?



Fokuserede spørgsmål

• Overblik
– Hvordan skabes der overblik over 

den enkelte patient og den 
samlede gruppe af patienter?



Fund

Tværfagligt samarbejde: Få 
læger læser andre faggruppers 
dokumentation. Sygeplejersker 
læser lægernes 
dokumentation, men ikke 
terapeuters. Vidensudveksling 
foregår ved dialog.



Fund

Forenkling:
Dobbeltdokumentation forekom 
særligt angående information til 
patienten. En af afdelingerne 
anvendte ”Standard tekster” til 
forenkling.



Fund

Patientinvolvering: Nogle 
dokumenterede på patientstuen 
og inkluderede patientens 
udsagn. Andre dokumenterede 
uden patienten. Sygeplejersker 
oplevede at de involverede 
patienten i dokumentationen, 
hvilket patienter ikke gjorde.



Fund

Overblik: Sygeplejersker 
dannede sig et overblik over 
patienterne vha. en elektronisk 
tavle, papirkalendere og 
patientjournalen (”læs journal”).



Refleksioner - overblik
• Hvad er grunden til, at sygeplejerskerne ikke 

skaber sig et overblik over patienten ved at se i 
”overblik”?

• Går der noget tabt fra sygeplejens overblik, når 
der kun dokumenteres i ”journal notat”, eller er 
det kun hensigtsmæssigt at dokumentere i 
”opdateret status” i sengeafsnit og hvorfor?

• Udnyttes Midt-EPJ optimalt i forhold til at skabe 
overblik over grupper eller enkelte patienter –
er der nogle fif/fiduser, vi ikke kender til?

• Forløbskoordinatoren skabte sig et overblik 
over patienter, der skulle udskrives til 
hjemmebehandling. Hun fulgte op på 
udskrivelser – ved telefonisk kontakt til 
patienten eller primærsektoren – Hvordan 
fungerer det i vores egen afdeling?



Refleksioner -
patientinvolvering
• Hvordan tænker vi patientinvolvering i 

dokumentationen? 

• Hvad tænker patienterne om patientinvolvering 
i dokumentationen?

• Når dokumentationen sker på patientstuen, 
hvordan inddrages patienten?

• Midt-EPJ bør være patientens journal og skal 
understøtte information til patienten – kræver 
det, at dokumentation foregår hos patienten?



Refleksioner -
tværfaglighed
• Hvordan kan vi sikre tværfaglighed i 

dokumentationen, også når der dokumenteres i 
andre SFI-er end ”journal-notat”?

• Viden om patientforløbene sker gennem 
dialogen med hinanden. Personalet læser ikke 
hinandens dokumentation, har det betydning? 
Er dialogen tilstrækkelig?

• Bliver skriftlig videregivelse af information kun 
til egen faggruppe?



Refleksioner -
tværfaglighed
• Skaber det kun monofaglig kontinuitet, og 

hvilken indvirkning har det på patientsikkerhed i 
forhold til jura mv.

• Ingen læser terapeutens notater (kun 
monofagligt) – hvad gør det ved kvaliteten og 
patientsikkerheden?

• Midt-EPJ bør være tværfaglig og støtte 
samarbejde mellem faggrupper – er det sådan 
vi bruger det? Understøtter Midt-EPJ det 
tværfaglige samarbejde?



Refleksioner -
tværfaglighed
• Der sker formentlig dobbeltdokumentation ved 

samtaler med patienten, idet både læge og 
sygeplejerske skriver om /afrapporterer fra 
samtalen  - hvad gør det ved kvaliteten af 
dokumentationen og hvad gør vi i egen 
afdeling?

• Hvilke muligheder ser vi for at styrke det 
tværfaglige i dokumentationen?



Refleksioner - forenkling

• Hvordan kan vi arbejde med forenkling af 
dokumentationen i egen afdeling?

• Hvordan kan vi arbejde med standardtekster i 
egen afdeling?

• Vi mødte nogle meget erfarne sygeplejersker, 
var deres erfaring og viden grunden til, at de 
var så præcise i deres dokumentation?



Refleksioner

• Hvad er den største barriere for en 
velfungerende dokumentation?
- Skyldes det mere kulturen i afsnittet end 
teknikken, da argumentet ofte er, at ”vi ikke har 
tid”?



Konklusion

• For at forbedre kvaliteten af 
dokumentationen kræver det, 
at der arbejdes med 
patientinvolvering, 
tværfaglighed, forenkling og 
overblik, både monofagligt og 
tværfagligt, og med forskellige 
indsatser.



Betydning for praksis

• Fund og refleksioner er drøftet 
i afdelingens 
dokumentationsudvalg

• Læge deltager i afdelingens 
dokumentationsudvalg

• Workshop i forhold til 
forenkling af dokumentation



Perspektivering

• Foretage interviews af 
patienter i forhold til, hvordan 
de oplever patientinvolvering i 
dokumentationen, og hvilke 
forslag de har til emnet.


