
8 TILBAGEBLIK

Færre typer af notater og en bedre sammenhæng til patientplanerne i Sundhedsplatfor-

men (SP). Det er strategien for udviklingen af den sygeplejefaglige dokumentation i SP.

Patientplanerne i SP   
understøtter god  sygepleje

Indtil videre har det været vidt forskelligt fra 

afdeling til afdeling og fra afsnit til afsnit, 

hvordan sygeplejerskerne dokumenterer 

deres sygepleje i SP. Det er på tide, at den 

faglige prioritering af hvad sygeplejersker bør 

dokumentere, kommer i fokus. Derfor invite-

rede kredsen i oktober til et medlemsmøde, 

hvor den sygeplejefaglige dokumentation i SP 

var på dagsordenen.

På mødet var vicedirektør Janne Elsborg, 

forretningsarkitekt i SP Birgit Simonsen og 

che$onsulent i Region Hovedstaden Dorte 

Bagger inviteret for at fortælle om planerne 

for udviklingen af den sygeplejefaglige 

dokumentation i SP. De er alle tre uddannede 

sygeplejersker. 

FORENKLE OG ENSRETTE NOTATTYPER

-En arbejdsgruppe bestående af en syge-

plejerske fra alle hospitalerne med SP har 

set på de forskellige notattyper: Hvordan de 

bruges, hvordan de spiller sammen med andre 

funktionaliteter, og hvordan brugen af dem 

kan ensrettes, forklarede Janne Elsborg på 

medlemsmødet.

-De forskellige typer af vurderingsske-

maer og notattyper (både specialespeci%kke 

og generelle) skal ensrettes og på mere 

gnidningsfrie måder arbejde sammen med 

hinanden og med patientplanerne. Og 

patientplanerne skal blive det centrale do-

kumentationsredskab for sygeplejerskerne, 

sagde Janne Elsborg. Hun understregede, at 

prioriteringen af at udvikle den sygeplejefag-

lige dokumentation endnu ikke endeligt er 

besluttet. Men sygeplejedokumentationen 

står på top-ti-listen for forbedringsprojekter 

i 2019.

PATIENTPLANER VIRKER

Afdelingssygeplejerske på medicinsk afdeling 

O på Herlev Hospital Louise Dam Falkedal var 

inviteret for at fortælle om, hvordan hun har 

arbejdet med at gøre patientplanerne til det 

helt centrale dokumentations- og arbejdsred-

skab for sygeplejerskerne i hendes afdeling.

-Vi bruger vurderingsskemaerne til at 

dokumentere det, vi gør hver eneste dag. Og 

vi anvender patientplanerne til at komme 

op i helikopterperspektiv og med jævne 

intervaller vurdere, om der er fremgang eller 

ej i forhold til målene. Vi evaluerer og tilretter 

handlingerne ud fra patientplanerne. Det 

er vores fags metode, og den virker, sagde 

Louise med sikkerhed i stemmen til de 60 

medlemmer på mødet.

-Jeg tør godt sige, at vores sygepleje er 

blevet markant forbedret, fordi vi nu meget 

konsekvent anvender sygeplejeprocessen. 

I SP hedder sygeplejeprocessen Patient-

planer, og det er bare med at komme i gang 

med at anvende dem, konstaterer hun. 

Derfor håber hun på, at sygeplejedokumen-

tationen bliver prioriteret som forbedrings-

projekt i 2019:

-Der er helt klart brug for en del forbedrin-

ger, hvis patientplanerne skal blive nemmere 

at anvende for sygeplejerskerne, slutter 

Louise Dam Falkedal. 

Det er region Hovedstadens Vicedirektørforum i SP, som 

afgør hvilke af forbedringstiltagene, der skal prioriteres 

først. Her sidder bl.a. Janne Elsborg fra Amager/Hvidovre 

Hospital.

Hvis den sygeplejefaglige dokumentation bliver prio-

riteret, skal der nedsættes et Advisory Board bestående 

af sygeplejersker. Med sygeplejefagligheden i fokus skal 

de give anvisninger på, hvordan patientplanerne skal 

udvikles. Herudover skal der være et grundigt eftersyn 

af vurderingsskemaer, opgavelister og bestillings-/ordi-

nationssæt. 

Kredsen har blikket stift rettet mod den sygeplejefag-

lige dokumentation i den store bunke af udviklingsøn-

sker til SP.

Hvordan får 
sygeplejerskerne  

ind!ydelse?

Afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal holdt oplæg på kredsens medlemsmøde om SP.


