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Disposition 
 Hvilke elementer af dokumentation trækker vi 

frem  

 Rammer – ledelsens ansvar  

 Dokumentation på hold forløb 

 Borgerens plan  

 Løbende notater  

 Papir noter >< elektronisk journal  

 Tillid på tværs af sektorer  

 



 Lederen skal udstikke rammer og sikre kvalitet 

 Sørge for at det er muligt at komme til at dokumentere 

 Sørge for at der er en plan, hvis systemet går ned 

 Ved audit på journaler – udstikke rammen for, hvad der kigges 
på og efter og hvad det skal kvalificere. 

 

                                      Line vil fortælle om medarbejdernes ansvar. 

 

 

Dokumentation og ledelse 



 Det øger chancen for at dokumentationen bliver 
udført, når det opleves som meningsfuldt 

 Eksplicit ledelsesfokus på at dokumentationen 
nyttiggøres på en synlig måde i arbejdet 

 Fokus på at synliggøre hvad andre faggrupper bruger 
dokumentation til og hvilke krav der bliver stillet til 
dokumentation 

 



Dokumentation, differentiering og 
hold 



 Vi er i gang med: Vi arbejder med skemaer for niveau deling på hold – både i 
forhold til den ældre medicinske og ryg. 
 

 Vi lader borgerne skrive den udførte træning pr. gang og terapeuten 
kvitteret efter hver gang. 
 

 Når forløbet er slut scannes det ind i dokumenter i vores elektroniske journal 
system. 
 

 Vi mangler:  At lave en mere enkel og ensartet dokumentation på 
opvarmning – det har vi ikke haft fokus på. 
 

Dokumentation på hold 
 



 Vi har fokus på at få hele forløbet dokumenteret 
løbende på en simpel måde. 

 

 Vi arbejder med at skabe mere tydelige rammer for de 
løbende notater – hvad der er relevant og 
nødvendigt. Det uddyber Line. 

 

 Når vi fører en papirversion, at det så fremgår tydeligt 
i EPJ, at denne findes og føres løbende. 

 



Transparens >< fagsprog 

fagsprog 

prosa 



Nødvendig og tilstrækkelig 



 Sundhedsloven 

 Forvaltningsloven 

 Persondataloven 

 

Akt indsigt og Videregivelse af 
oplysninger 



Mange forskellige skabeloner 

 

 Grund, årsag til patientkontakten, henvendelsen 

 Observationer – patientens reaktion på behandlingen, 
siden sidst 

 Doings – udførte behandling, handlinger, tiltag 

 Evaluering – reaktioner på behandling, ændring af 
plan 

 

Løbende journalnotater 





Odense kommune – En Plan – 
 i udvikling 
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