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Diplommodul i dokumentation 
 – et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og 

University College Lillebælt 
 

Dorte Dræby Ladegaard 
Bodil Winther 



Baggrund 
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•  Sygehus Lillebælt (SLB) haft fokus på den 
sygeplejefaglige dokumentation.  

•  Audit har vist, at der indenfor sygehuset afdelinger 
er store variationer i dokumentationspraksis. 

•  Problemer med at leve op til de lovmæssige krav 
om dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige 
områder.  

•  Mange sygeplejersker føler sig udfordret og mindre 
kompetente til opgaven med at dokumentere.  



FORMÅL 
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Ø  At tilbyde sygeplejersker en 

uddannelse i dokumentation, der 

tager afsæt i klinisk praksis, SLB. 

Ø  At styrke sygeplejerskers 

kompetencer til at dokumentere  

Ø  At understøtte udvikling af 

dokumentation der kan 

genkendes, genfindes og 

genbruges.   
 

genkende 

genfinde 

genbruge 
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Indhold 
 Tema 1:  

Kvalitet i den 
sygeplejefaglige 
dokumentation 
Tema 2: 
Patientinddragelse i 
sygeplejefaglig 
dokumentation  
Tema 3: 
Elektronisk dokumentation 
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Tema 4: 
Sygeplejefaglig audit  
Tema 5:  
Sygeplejefaglig 
dokumentation – 
projektledelse 
 
 
Afsluttes med en gruppe 
eksamen – skriftlig og 
mundtlig 

Bodil Winther 



Eks.  Tema 3 
Elektronisk dokumentation 

•  Kl. 8.00-8.45  
Velkommen og opsamling på 
studieopgave 2 

      v/ Dorte Dræby Ladegaard 
•  Kl. 9.00- 11.00  

Sproget i dokumentation 
  v/ Claus Leick Journalist  

•  kl. 11. 00 –12.00 
Dokumentationens hvem, hvad, 
hvor       
Frasetekster 
  v/ Dorte Dræby  
        Hanne Gustafsson 

•  Kl. 13.00 -14.45 
Forbedringsarbejde med 
forskellige perspektiver på 
udvikling af den                             
sygeplejedaglige dokumentation 

     v/ Mette Skott fra UCL 
•  Kl. 14.45- 15.00  

Afslutning af dagen 
Kort introduktion til studieopgave 
til tema 4  
Afrunding af dagen 
v/ Dorte Dræby   
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Eksamen 
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Prøven er en kombinationsprøve, der består af en skriftlig og 
mundtlig del. Det er en gruppeprøve, men den studerende får 
en individuel bedømmelse. Der gives ikke nogen selvstændig 
bedømmelse af den skriftlige opgave, men 
opgavebesvarelsen indgår i den samlede bedømmelse, som 
afslutter den mundtlige del af prøven.  

•  Den skriftlige opgave udarbejdes i grupper på 3 eller 4 studerende .   

•  Omfang på max. 12.000 anslag svarende til 5 normalsider. 

•  2 lektioners vejledning pr. gruppe 

•  Bedømmelsen foretages ud fra 7-trinsskalaen  

 



Tak for opmærksomheden 

                 Spørgsmål? 
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Bodil Winther 


