
Når dokumentationen ikke er 
værdifuld

- når patienterne klager.
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Er emnet vigtigt?



Patientklagesystemet skal 
være let tilgængeligt for patienter 

og understøtte både læring i - og kontrol af sundhedsvæsenet. 

Mulighed for:

• at klage (Styrelsen for Patientklager)

• at indrapportere fejl og utilsigtede 
hændelser (Styrelsen for 

Patientsikkerhed)

• at søge erstatning (Patienterstatningen)

• At klage direkte til afdeling / hospital

• Klage over enkelte 
sundhedspersoner 
(Disciplinærsager)

• Klage over 
behandlingssteder/forløb 
(Styrelsessager)

• Klager bestemmer om sagen skal 
afgøres som styrelsessag eller 
disciplinærsag
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Serviceklager – behandles ikke

• Kedelig mad

• Grimme gardiner

• Sure sygeplejersker

• Beskidte dyner

• Uforskammede læger

• Snavsede gulve

• Grimt sprog
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Vurderinger

”Behandling er i overensstemmelse 
med almindelig anerkendt faglig 
standard” / normen for almindelig 
anerkendt faglig standard”

Styrelsessager:

• Kritik (under normen) 

• Ikke-kritik
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Afgørelser
Disciplinærnævnet:

• I overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard = Ikke kritik

• Under normen = Kritik

• Væsentligt under normen = kritik med indskærpelse

• Meget væsentligt under normen = kritik med indskærpelse og videre sendelse til politiet

Sanktioner:

• Fagligt påbud (kræver opkvalificering af kompetencer)

• Forbud

• Skærpet tilsyn

• Midlertidig indskrænkning af autorisation (ex. Lægevagt, behandling af visse patienter, arbejde under 
supervision)

• Indskrænkning af ordinationsret (ex. Receptudskrivning)

• Offentliggørelse af navn via SST og Sundhed.dk
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Afgørelser

Tabel 4 – Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, 2012 – 2017 
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Afgørelser

Tabel 5 - Behandlingsklager 2012 - 2017
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Kritik af 
sundhedspersoner i 2017

Kritik

Sygeplejersker 86 (i alt 361)

Læger 378 (2965)

Kritik med skærpelse

Sygeplejersker 25

Læger 4

Ca. 60% af klagerne ”foregik” på sygehus

Alm. Medicin, inkl. vagtlæger ca. 1000 klager

Ortopædkirurgi ca. 500 klager
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Offentliggørelse
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Der skal offentliggøres når:

• Der er givet kritik med indskærpelse

• Kritik 3 gange indenfor 5 år

• Overtrådt autorisationsloven §75

• Kritik ved kosmetisk behandling

Afgørelserne sendes til:

• Sundhedspersonens arbejdsgiver

• Klager

• Alle indklagede

• Ledelsen på behandlingsstedet

• Region/kommune

• Sagkyndig



Sagkyndigkorps:
Ca. 450 sagkyndige
Ansat i samarbejde med de faglige- og 
videnskabelige selskaber
Autoriserede sundhedspersoner

• Journalnotater

• Blodprøvesvar

• Instrukser

• Medicinskemaer

• Screeninger

• Plejeplaner

• Væskeskemaer

• Ernæringsskemaer

• Evt. partshøring 

• Evt. udtalelser
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Hierarki
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Vejledninger:



Skal kun afvigelser dokumenteres?

Bekendtgørelse om autoriserede 
sundhedspersoners patientjournaler

Stk. 4. Patientjournalen skal af hensyn til 
patientsikkerheden danne grundlag for 
information og behandling af patienten, 
dokumentere den udførte behandling, 
fungere som det nødvendige interne 
kommunikationsmiddel mellem det 
personale, der deltager i behandlingen 
af patienten, sikre kontinuitet i 
behandlingen samt danne grundlag for 
tilsyn.

(BEK nr 530 af 24/05/2018 Gældende)

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

5.  Ansvar

Sygeplejefagligt personale er ansvarligt for at journalføre deres 
selvstændige opgavevaretagelse. 

6.2.1 Konkrete patientkontakter

Ved hver enkelt patientkontakt skal journalen i relevant omfang 
indeholde:

f) Udført pleje og behandling, herunder opgaver udført på 
delegation, forebyggelsestiltag, lindring, rehabilitering, observation 
mv., herunder observation af virkning og evt. bivirkning af given 
behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge.

g) Beskrivelse og vurdering af resultatet.

7. Journalføring

Den sygeplejefaglige journalføring skal være entydig, systematisk, 
………..

Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen kunne 
redegøre for patientens tilstand, hvilke overvejelser, der er gjort, 
hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og 
behandling, der er udført samt resultatet heraf.

Journalføringen skal foregå løbende ……….
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Hvis ej dokumenteret ………

•Er opgaven udført? 

– og bare glemt 
at blive 
dokumenteret?

•Eller er det fordi, der 
ikke er et problem?

Hvad synes I?

Diskuter i et par min. 
med jeres sidemand
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CASE 1

Aftensygeplejersken på 5. 
indlæggelsesdag 

Patient skal have dagligt sårskifte

Der er ikke lavet plejeplan eller 
andet beskrevet

Patienten klager efterfølgende over, 
at den pågældende sygeplejerske 
ikke har skiftet hans sår, i den vagt

Der bliver kun klaget over den ene 
sygeplejerske

Der ses intet notat i journalen fra 
den aften

Skal der gives kritik?
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Case 1

• Sygeplejersken får kritik

• Kan ikke se handling, undren 
eller reflektioner i journalen

• Kan ikke argumentere med at 
andre ikke har gjort deres job
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Case 2

• Patient bliver indlagt fredag til 
smertebehandling

• Patient klager over, at han ikke 
var sufficient smertedækket.

• I journalen ses, at der gives mere 
og mere smertestillende medicin 
over weekenden

Skal der gives kritik?

Der er ikke lavet:

• Smerteplan

• Vas score eller anden score

• Evaluering af effekt af 
smertestillende

• DSR går ind i sagen og siger at 
”Er det ikke dokumenteret, er 
det fordi der ikke er et problem”
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Tak for 
opmærksomheden

Dokumentationskonferencen 2019/LJ 18


