
 

 

HJERTEAFDELINGENS INPUT TIL DASYS IDEKATALOG OMKRING 

PATIENTINVOLVERING I DOKUMENTATIONSPRAKSIS 

1) 

Overskrift  

 

En smartphrase i Sundhedsplatformen (SP) til anvendelse i forbindelse 

med udskrivelse af patienter fra akut kardiologisk sengeafsnit 

Afsnit og Region eller 

kommune 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

Ansvarlig for 

dokumentationsinitiativet, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Pernille Ammundsen Fredskilde 

Hjerteafdelingen Y12/Y22 

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 

pernille.cecilie.ammundsen.fredskilde@regionh.dk 

Medansvarlige, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Ulla Dam-Schmidt 

Hjerteambulatorium  

Hovedvejen, Indgang 12 

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

ulla.dam-schmidt@regionh.dk  

Fie Yde  

Hjerteambulatorium  
Hovedvejen, Indgang 12 
Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

fie.yde@regionh.dk 

Hanna Paulsen 

Hjerteafdelingen Y12/Y22 

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 

Hanna.Charlotta.Talbro.Paulsen@regionh.dk 

Beskrivelse  

 

Smartphrases i Sundhedsplatformen er lokalt udviklet skabelon man 

trækker ind i sit notat ved hjælp af en kort kode. Noget af det data, som er 

besluttet at notatet skal indeholde, er generisk data, som trækkes direkte 

fra SP og andet data er fritekst. Idet samtalen med patienten skal 

individualiseres vil nogle rækker i notatet være sætninger, som hjælper 

personalet til at huske på, at man lige netop her ønsker patientens 

udlægning af en given sag.  

Denne type smartphrases er udviklet både i sengeafsnit og til ambulatoriet 

og anvendelse i forbindelse med overflytning til ambulatoriet/udskrivelse af 

patienter med fokus på inddragelse af patienten i samtalen. Hermed 
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muliggøres det at individualisere patienternes forløb, samtidig med en 

systematik omkring genetisk information sikres. Smartphrasene til 

udskrivelse og konsultationer er udviklet til patientforløbene; hjertesvigt, 

iskæmisk hjertesygdom, arytmi og trombokardiologien. På denne måde 

sikres at målrettet data bliver videregivet ved overgangene. Det kan 

hermed også sikres at allerede iværksatte planer med patienten bliver fulgt 

op. 

Billede eller video, der 

beskriver initiativet 

@navn@ indlæggelsesforløb har været...: 

Hvilket behov for information har @navn@ haft?  

Hvad fylder for @navn@ ved udskrivelse? 

Samtalearket er anvendt og samtalen har primært handlet om…. 

Hjertebogen er udleveret og gennemgået med specielt fokus på..... 

Vi har udleveret og @navn@ har selv anvendt Glytrin Spray, samt modtaget 

pjecen "Værd at vide om Glytrin". 

Vi har gennemgået medicinlisten. Specielle bemærkninger…..  

Du vil modtage en indkaldelse til Hjerterehabilitering - hvis du ikke har 

modtaget indkaldelsen indenfor 14 dage, må du gerne kontakte os på 

telefon: 38 16 30 03 

Du har fået udleveret informationsarket "Efter udskrivelsen", hvor du finder 

information om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med sygdom, 

problemer relateret til din indlæggelse hos os, din medicinliste, dit videre 

forløb og receptfornyelse. 

Ønsker du mere information kan du søge denne på Hjerteforeningens 

hjemmeside www.hjerteforeningen.dk 

 

2) 

Overskrift  

 

Et patientinvolverende væskeregistreringsskema 

Afsnit og Region eller 

kommune 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

Ansvarlig for 

dokumentationsinitiativet, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Pernille Ammundsen Fredskilde 

Hjerteafdelingen Y12/Y22 

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 

pernille.cecilie.ammundsen.fredskilde@regionh.dk 

http://www.hjerteforeningen.dk/


 

 

Medansvarlige, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Hanna Paulsen 

Hjerteafdelingen Y12/Y22 

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV 

Hanna.Charlotta.Talbro.Paulsen@regionh.dk 

Beskrivelse  

 

De indlagte patienter med hjertesvigt får oftest ordineret en væskeplan 
med en begrænsning i deres indtag. For at få patienten delagtiggjort i denne 
plan, oplærer vi patienten i selv at føre væskeregistreringen. Flere patienter 
har behov for en vis væskerestriktion, når de bliver udskrevet og derfor er 
det et vigtigt pædagogisk redskab, at de allerede under indlæggelsen får en 
ide om, hvor meget de må drikke, og hvordan de eksempelvis kan fordele 
indtaget ud over dagen. 
 
Væskeregistreringsskemaet er udviklet så simpelt som muligt med henblik 
på at patienterne kan instrueres i selv at anvende det og dermed få et 
større indblik i behandlingsplanen for netop væskeindtaget. 

Billede eller video, der 

beskriver initiativet 
Væskeregistrerings

skema-2018.pdf
 

 

3) 

Overskrift  

 

Familie Fokuseret Sygepleje 

Afsnit og Region eller 
kommune 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 

Ansvarlig for 
dokumentationsinitiativet, 
arbejdsadresse og mail-
adresse 

Fie Yde  

Hjerteambulatorium  
Hovedvejen, Indgang 12 
Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

fie.yde@regionh.dk 

Medansvarlige, 
arbejdsadresse og mail-
adresse 

Ulla Dam-Schmidt 

Hjerteambulatorium  

Hovedvejen, Indgang 12 

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

ulla.dam-schmidt@regionh.dk 

Beskrivelse Familie Fokuseret Sygepleje implementeringsopstart foråret 2016-pågående. 



 

 

En skærpet dagsorden med fokus på medinddragelse af patient og pårørende 

i sundhedsvæsnet, det værende sig både samfundsmæssigt, politisk, 

organisatorisk og fra patienter og pårørende fordrer en diskursændring fra 

patientcentreret til familiefokuseret. Sygeplejersker kan opleve 

familieinddragelse som udfordrende og forudsætter derfor et 

kompetenceløft.  

Praksisteorien Calgary Family Assessment Model (familiebedømmelse) og 

Calgary Family Intervention Model (familieintervention) er en af de mest 

anvendte teorier og er tilgangen (1). 

1. Lorraine M. Wright, Maureen Leahey. Nurses and Families: A Guide to 
Family Assessment and Intervention. Vol. 5. udgave. F.A Davis Company, 
Philadelphia: s.1-142 

Billede eller video, der 
beskriver initiativet 

 

2 

Dokumentationsark for Familiefokuseret sygepleje til Hjertesvigtpatienter.pdf
   

Lommekort 5 

spg_.pdf
 

 

4) 

Overskrift  

 

Samtale ark - Støtte til livet med hjertesygdom 

Afsnit og Region eller 
kommune 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 

Ansvarlig for 
dokumentationsinitiativet, 
arbejdsadresse og 
mailadresse  

Ulla Dam-Schmidt 

Hjerteambulatorium  

Hovedvejen, Indgang 12 

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

ulla.dam-schmidt@regionh.dk 

Medansvarlig 
arbejdsadresse og 
mailadresse 

Fie Yde  

Hjerteambulatorium  
Hovedvejen, Indgang 12 
Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

fie.yde@regionh.dk  

Beskrivelse Samtaleark - Støtte til livet med hjertesygdom: Et samtaleark til identifikation 

af de udfordringer og behov, som patienter med iskæmisk hjertesygdom kan 

opleve i deres hverdagsliv (2). 
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Samtalearket er udover et dokumentationsredskab i papirform til patient og 

pårørende, også indarbejdet i Sundhedsplatformen (se vedhæftede). 

1. C. Mercebach. Udvikling af et samtaleark om hverdagslivet med 
hjertesygdom – et instrumentudviklingsstudie. Klinisk Sygepleje. Volumen 
32 ∙ Nr. 2 ∙ 2018 ∙ © Universitetsforlaget. 

Billede eller video, der 
beskriver initiativet 

Artikel Klinisk 

Sygepleje_Udvikling af et samtaleark.o1.pdf

Samtaleark_4.versio

n_januar 2018.pdf
 

 

5) 

Overskrift  

 

Smartphrase i Sundhedsplatformen (SP) til at understøtte patient – og 

pårørendeinddragelse 

Afsnit og Region eller 

kommune 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

Ansvarlig for 

dokumentationsinitiativet, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Ulla Dam-Schmidt 

Hjerteambulatorium  

Hovedvejen, Indgang 12 

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

ulla.dam-schmidt@regionh.dk 

Medansvarlige, 

arbejdsadresse og mail-

adresse 

Fie Yde  

Hjerteambulatorium  

Hovedvejen, Indgang 12 

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg 

fie.yde@regionh.dk 

Beskrivelse  

 

Smartphrases i Sundhedsplatformen er lokalt udviklet skabelon man 

trækker ind i sit notat ved hjælp af en kort kode. Noget af det data, som er 

besluttet at notatet skal indeholde, er generisk data, som trækkes direkte 

fra SP og andet data er fritekst. Idet samtalen med patienten skal 

individualiseres vil nogle rækker i notatet være sætninger, som hjælper 

personalet til at huske på, at man lige netop her ønsker patientens 

udlægning af en given sag.  

Billede eller video, der 

beskriver initiativet 

  

Smarth phrasen i SP 

til dokumentation ved første og efterfølgende besøg.pdf
 

Smartphrase til 

afsluttende besøg som sendes til egen læge.pdf
 



 

 

 


