
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dokumentation, der skaber værdi 
for: 

 
- Patient og sygeplejerske 
– Udvikling af sygeplejeprofessionen 
– Samarbejdet i sundhedsvæsenet   

 
 

10. og 11. september 2019 
 

 
 

Arrangør: Dansk Sygeplejeselskabs -Dokumentationsråd 
 

 
 
 
 
 
Konferencen afholdes på:  
Comwell Aarhus 
Værkmestergade 2 
8000 Aarhus 



 
 

 

 
Tirsdag den 10. september 
 

 
9.30 – 10.00 Registrering og kaffe  
 
10.00 – 10.15 Velkomst  

Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet 
   
10.15 – 11.00 Fremtidens velfærdsprofessionelle – hvem er de og hvordan 

skaber de værdi? 
                                  Niels Højberg, Stadsdirektør, Aarhus kommune 
  
11.00– 12.00 Hvordan kan man dokumentere fælles beslutningstagning? 
                                   Dawn Stacey, Professor, Ottawa, Canada 
  
12.00 – 13.00 Frokost 
 
 
13.00 – 14.00 To parallelle workshops med korte oplæg – dokumentation der 

skaber værdi 
                                  
                                   A. 

1. ”VIPS” anno 2019 
Catrin Bjørvell, Sygeplejerske, PhD, Karolinska sykehus, Sverige 

2. Skaber dokumentation værdi for pårørende? 
Anne Højager Nielsen, Intensiv sygeplejerske & PhD studerende, 
Hospitalsenhed Vest 

 
                                   B.  

3. Når dokumentationen ikke er værdifuld – når patienterne 
klager 
Lotte Jensen Klinisk sygeplejespecialist, Nefrologisk klinik, 
Rigshospitalet 

4. Dokumentation i samarbejde med patienten- hvorfor og 
hvordan? 
Helle Poulsen Klinisk Sygeplejespecialist, Organkirurgisk afdeling 
Kolding Sygehus, SLB   
                          

14.00 - 14.30  Kaffepause og postervandring 
 
14.30- 15.15               Innovative dokumentationsredskaber, der skaber værdi og ikke 

værditab 
Martin Vesterby Læge, Ph.d, Direktør INNO-X HEALTH, Institut for 
Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

 
15.15 – 16.00 Prodata – hvordan bruges data, så de skaber værdi for  
  patienterne 
  Caroline Trillingsgaard Mejldal, Post doc, Ambuflex, Hospitalsenhed 
  Vest 
 
16.00 – 16.15 Pause 
 



 
 

 

                                    
16.15 – 16.45 Dokumentation, der forebygger utilsigtede hændelser 
 Maya Damgaard Larsen, Sygeplejerske, risikomanager, Aarhus 

Kommune  
 
17.00 – 17.30             Balancen mellem medicin og sygepleje, en udfordring for 
                                  professionen                    
                                  Catrin Björvell, Sygeplejerske, PhD, Karolinska sykehus, Sverige 
 
19.15 – 21.00 Middag og networking, samt festlig indslag 
 
 

Onsdag den 11. september 
 
08.30 – 08.35 Godmorgen  

Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet 
 
 
08.35 – 09.35 ”Knowledge to action Circles” – værdifuld implementering, når 

dokumentationspraksis skal ændres 
                                  Ian Graham, Professor Ottawa Canada                           
 
09.35 – 10.15 Klinisk beslutningstagning, en dokumentationsmodel, forud for 

sin tid 
                                   Randi Mortensen Tidligere leder af Dansk Institut for Sundheds- og 
                                  sygeplejeforskning 
  
 
10.15  – 10.45 Pause 
 
10.45 – 12.15 Workshop  

Vi bygger prototyper på dokumentation, der skaber værdi.  
Rundbordssamtale med bunden opgave vedhjælp af Lego® 
serious play®.     
Mads Bab, Gnist. Virksomhedsrådgiver. 

                            
12.15 – 13.15 Frokost  
 
13.15 – 14.00             Viden, der skaber et bedre sundhedsvæsen – de danske  
  kvalitetsdatabaser 
                                  Jens Winther Direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings 

Program  
 
     
14.00 – 14.45  Hvornår er dokumentation værdifuld for patienten 
 Navn følger   
   
14.45 – 15.00 Vinder af posterkonkurrence, afrunding og tak for i år 
  Jeanette Finderup Formand for Dokumentationsrådet 
 
 
 
Programmet opdateres løbende, følg med på DASYS hjemmeside. 



 
 

 

 
 
 
 
 
Indsendelse af abstract til posterpræsentation 
 
Hvis du har gennemført et projekt med fokus på sygeplejedokumentation vil vi opfordre dig til 
at indsende et abstract til en poster. Abstract skal indeholde baggrund, formål, metode og 
resultat og implekationer for praksis, og må max fylde 300 ord.  
 
Der afholdes en posterkonkurrence. 
Et bedømmelsesudvalg vil udvælge to postere, der hver modtager en præmie. 
 
Du skal sende dit abstract til bodilwinther7100@gmail.com senest 1. Juli 2019. Senest 20 
august får du besked og din poster er blevet optaget. 
 
Tilmelding til dokumentationskonferencen 
 
Priser pr. person*:  
  Medlem af Fagligt selskab under DASYS:2300 kr. + moms 
  Ikke Medlem af Fagligt selskab under DASYS:2800 kr. + moms 
   
 
*Prisen er inkl. forplejning og konferencegebyr (uden overnatning) 
 
Tilmeldingsfrist: 15. juni 2019 herefter stiger prisen for alle med 400 kr.  
Tilmelding sker efter princippet først til mølle på www.dasys.dk 
Vi gør opmærksom på at tilmelding er bindende.  
  
Husk at oplyse EAN-nummer/faktureringsadresse. 
Hvis du er medlem af et fagligt selskab under DASYS, skal du også anføre navn på 
dette.  
Betaling: Elektronisk faktura fremsendes direkte til faktureringsadresse. 
 
Spørgsmål vedrørende tilmelding: idasofienygaard@gmail.com 
 
Overnatning:  
Det er muligt at booke overnatning på konferencehotellet indtil 10 august 2019, hvor der er 
reserveret 150 enkelt/dobbeltværelser fra den 10. -11. september 2019. Priser: 
Enkeltværelse, pr. nat inkl. morgencomplet 1.297,00. Dobbeltværelse, pr. nat inkl. 
morgencomplet 1.497,00. Informationer om værelsesreservation henvendelse Hotel Comwell 
Aarhus Telefon +45 8672 8000 
Der er mange andre overnatningsmuligheder i området. 
 
 


