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Betydningen af nødvendig journalføring og på hvilken måde det kan knytte an til 

personcentreret sygepleje, det er hvad vi på årets dokumentationskonference sætter 

fokus på. For nødvendig journalføring er også journalføring af patientinvolvering, men 

hvilken betydning har denne journalføring og kan den praktiseres og omsættes til høj 

faglig kvalitet i sygeplejen også på tværs af sektorer.  

Det er nogle at de spørgsmål som vores mange oplægsholdere vil forsøge at afdække 

og drøfte med os, så vi kan blive kloge sammen.  

Årets program er tilrettelagt således at vi vil bevæge os mellem forskellige 

perspektiver, zoome ind på data ind, som data ud og anvendelsen heraf både af 

patienter, borgere og klinikere. Der vil være korte som længere varende oplæg og 

workshop. Med andre ord, masser af aktivitet.   

Vi glæder os til at se dig.   

 

 

 



 

 

PROGRAM 

Tirsdag d. 11. oktober 

09.30-10.00 Registrering og kaffe 

10.00-10.15 Jeanette Finderup: Velkomst 

10.15-11.00 Morten Sodemann: Alle kender mit cpr-nummer, men 
 ingen kender mig 

  Relationen mellem patient og den sundhedsprofessionelle 
 bidrager til at skabe en høj faglige kvalitet. Men hvordan kan 
 journalføring og relations dannelse gå hånd i hånd.  

11.00-11.45 Janne Seemann: Sammenhæng i sundhedsvæsenet - 

 problemer og muligheder 

  Det er svært at skabe sammenhæng og helhed for patienten. 
  Der er mange barrierer og flere faktorer der er vigtige, men 

  hvilke løsninger er brugbare i den daglige rutine. 

11.45-12.30 Tina Juul: Adgang til sundhedsdata og behov herfor 

Pleje og behandling af høj kvalitet i kommunerne kræver  
 adgang til oplysninger om den enkelte patient. Hvilke 

informationer har de sundhedsprofessionelle i kommunerne 
adgang til og hvilke har de ikke? Og hvile sundhedsoplysninger 
efterspørger de sundhedsprofessionelle med henblik på at 

skabe bedre sammenhænge og helhed i håndteringen af den 
enkelte borger. 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.45 Rebecca Feo: Recording in high quality personcentered 

nursing care 

In fundamental of Care, the relation is pivotal, but how to 
record the relation or is the relation able to be recorded. 

Discussions in group during the presentation.  

14.45–15.15 Kaffepause 

15.15-16.00  Kirsten Lomborg: Patienten sætter dagsordenen ved 
  brug af samtalekort 

  Syv samtalekort styrker involvering af patienten i mødet med 

 sygeplejersken. Hvilken betydning har det for  
 relationen og hvilken betydning har det for journalføringen? 

16.00-17.30 Landet rundt – Præsentationer af projekter om den 

 sygeplejefaglige journalføring   

18.30-21.00 Festmiddag med festligt indslag  
 
 

 



 

 

Onsdag d. 12. oktober 
 

8.00- 8.10  Jeanette Finderup: Godmorgen  

8.10-9.00  Jakob Høi Jørgensen: Gør implementering af 

 journalføring simpel 

  Hvordan kan implementeringen af bekendtgørelsen og 
 vejledningen om sygeplejefaglig journalføring gøres simpelt. 

 Du får konkrete ideer til dit arbejde med implementering af 
 journalføring. Re-implementering og de-implementering er 
 desuden væsentlige komponenter i implementeringen. 

9.00-10.30  Delendorff Advisory: Interaktiv workshop hvor der 

 sættes fokus på journalføring af patientinvolvering 

  Patientinvolvering er en sygeplejehandling, som skal 
 journalføres ifølge Vejledningen om sygeplejefaglig 

 journalføring, men hvordan? Dette sættes fokus på gennem 
 denne interaktive workshop. 

10.30-11.00 Kaffepause 

11.00-11.30 Kirsten Specht: Tidstro journalføring på patientstuen 

forbedrer relationen mellem patient og sygeplejerske 

Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland har 
implementeret tidstro journalføring, der præsenteres et studie 

om sygeplejerskernes erfaringer og oplevelser. 

11.30–12.00 Pia Mejlbom: Dokumentation og velfærdsteknologi til 
 gavn for borgerne – på borgernes præmisser 

Hvordan uddannes der i journalføring og hvilken forskel gør 

det for den sygeplejefaglige kvalitet? 

12.00-12.30 Hrønn Thorn: Resultater på audit på patientinvolvering i 
 journalføringen 

  Sygehus Lillebælt har udført audit på patientinvolvering i 

 journalføringen. Hvordan forstår de patientinvolvering og hvad 
 er resultatet audit og hvad er næste step? 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.30 Asger Roer Pedersen: Hvordan kan vi genbruge data?  

  Vi kommer med helt ind i maskinrummet med BIG-data, 

 hvordan får vi hevet dem ud, så de bliver meningsfulde for 
 klinikere. 

14.30-14.00 Helene Beck Nielsen: Sundhedsplatformen – data ud 

Data skal jo ikke bare ind, men de skal også ud. Hvilke 
 muligheder er der for rapportering på sygeplejefaglige data fra 

Sundhedsplatformen for nuværende og på sigt. 



 

 

14.00-14.30 Pause 

14.30-15.15 Nicolaas Sieds Klazinga: Record keeping and nursing 
sensitive indicators – what is the way forward?  

The OECD experiences with nursing sensitive indicators and 

ongoing debates on strengthening the health data 
infrastructure. 

15.15 -15.30 Jeanette Finderup: – tak for denne gang  

 

 
Der tages forbehold for ændringer af programmet.  

 

  



 

 

Oplægsholdere 

Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet 
 

Morten Sodemann, Professor & Overlæge, Indvandrermedicinsk klinik, Odense 
Universitetshospital & Syd Dansk Universitet 
 

Janne Seemann, Professor og leder af Center for Organisation, Ledelse og 
Administration, Afdeling for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

 
Tina Juul, Konsulent direktør & Ph.d., Iquiva 
 

Rebecca Feo, Senior Research Fellow & PhD, KT and Fundamentals of Care Team, 
College of Nursing & Health Sciences, Flinders University, Australia 

 
Kirsten Lomborg, Professor & Ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen & 
Københavns Universitet 

 
Jacob Høj Jørgensen, Chefkonsulent & PhD, Delendorff Advisory 

 
Kirsten Specht, Lektor Professor & Ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aalborg 

Universitet 
 
Pia Mejlbom, Chef for voksenstøtteområdet & projektleder, Billund kommune 

 
Hrønn Thorn, Klinisk Sygeplejespecialist, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt 

 
Asger Roer Pedersen, Statistiker, Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
 

Helene Beck Nielsen, Sundhedsplatforms-konsulent, sygeplejerske & master i 
sundhedsinformatik, Sundhedsplatform-enheden Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 
Nicolaas Sieds Klazinga, Professor of Social Medicine & Head of OECD Health Care 
Quality Indicator Programme, Amsterdam, Holland 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Indsend abstract 
Hvis du/I har gennemført et projekt med fokus på sygeplejefaglig journalføring og 

gerne hvor den sygeplejefaglige journalføring har bidraget til at forbedre sygeplejen, 
vil vi opfordre dig/jer til at indsende et abstract med henblik på at skulle præsenteres 
i løbet af konferencen. Abstractet skal indeholde kontaktoplysninger, baggrund, 

formål, metode og resultat (herunder betydning for praksis) og må max fylde 300 ord.  
Du skal sende dit abstract til pernille.langkilde@regionh.dk senest 1. september 2022. 

Senest 15. september får du besked om, hvorvidt din abstract er blevet optaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktisk info 

Deltagergebyr 

Fysisk deltagelse: 2.400 kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under 
  DASYS 

  2.900 kr. + moms for ikke-medlemmer 

  Prisen er inkl. forplejning og konferencegebyr, men uden  

  overnatning 

  Fra den 1. august 2022 stiger prisen med 400 kr.  

Hybrid konference 

Dokumentationsrådet opfordrer til fysisk deltagelse i konferencen, men vi vil samtidig gøre 

opmærksom på, at de deltagere – for hvem dette ikke er muligt – og som derfor deltager 

online, vil få mulighed for at blive inddraget og aktiveret i diskussioner, grupper mv. Alle 

indlægsholdere er gjort bekendt med og vil tage højde for, at konferencen afvikles som en 

hybridkonference, og der vil begge dage være professionel hjælp til at facilitere dette. Som 

online deltager, vil du derfor kunne give inputs, stille spørgsmål og blive aktivt inddraget i 

relation til alle sessioner, indlæg og diskussioner på lige fod med de fremmødte deltagere.    

Online deltagelse:  800 kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under 
  DASYS 

  975 kr. + moms for ikke-medlemmer 

  Prisen er inkl. konferencegebyr og support i forhold til den 

  online deltagelse under konferencen. Fra den 1. juli 2022  
  stiger prisen med 150 kroner 

Online deltagelse i grupper: 3.100 kr. for 5 personer + moms for medlemmer 

   af faglige selskaber under DASYS 

   3.800 kr. for 5 personer + moms for ikke- 
   medlemmer 

   Prisen er inkl. konferencegebyr og support i forhold 
   til den online deltagelse under konferencen. Fra 

   den 1. juli 2022 stiger prisen med 750 kroner 

Overnatning 

Det er muligt at booke overnatning på konferencestedet. Dette sker ved direkte 
henvendelse til konferencestedet. 

Tilmelding 

Tilmeld dig på dette link: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=82872  

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2022 

Elektronisk faktura fremsendes direkte til faktureringsadresse. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding, kan du skrive til jeajee@rm.dk 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=82872
mailto:jeajee@rm.dk

