
 
Dokumentation af udførte sygeplejeindsatser 
 
 

Nogle Sygeplejeindsatser §138 kan dokumenteres via leveret 
besøg på køreliste og/eller ved registrering af 
medicingivning eller måling KMD Nexus uden yderligere 
dokumentation. Denne instruks beskriver forudsætningerne 
for at anvende denne form for dokumentation af indsatser og 
desuden hvilke sygeplejeindsatser, der altid kræver særskilt 
dokumentation.  

 

Revisionsdato: 18. august 2020   Næste revisionsdato: 18. august 2021 

Revideres af: Lise Egesholm Olsen     Ansvarlig for 
revision: Sekretariatet 

 

Målgruppe  
Gældende for hjemmesygeplejen og hjemmeplejen (videredelegerede 
indsatser) På sigt også for plejecentre og midlertidige pladser, men det er 
under forudsætning af der anvendes kørelister (se nedenfor) 

 

Formål og forudsætninger 

I Gribskov kommune har vi, i forbindelsen med overgang til Fælles Sprog 
III, besluttet, at udførte sygeplejeindsatser ikke skal dokumenteres 
særskilt, hvis udførsel af indsatsen leveres uden afvigelser fra 
handlingsanvisningen. Afvigelser fra det planlagte og ændringer i 
tilstanden dokumenteres (beskrives) altid. 

Hvis opgaven kan udføres som planlagt og der i øvrigt ikke er ændringer 
i tilstanden, vil det være udførers markering af besøget som ”Udført” / 
”Leveret”, der er dokumentation for, at den handling, der er beskrevet i 
handlingsanvisningen, er udført. 

Det skal understreges, at der kun er tale om opgaver, som er 
forudsigelige, som kan beskrives udtømmende i en handlingsanvisning 
og hvor der ikke er relevante ændringer, der skal dokumenteres. 

 

Derudover skal følgende altid være opfyldt: 

 Der skal foreligge en opdateret helbredstilstand (fagligt notat), der 
er relateret til indsatsen 
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 Der skal foreligge opdaterede indsatsmål og præcise 
handlingsanvisninger, der er relateret til indsatsen 

 Kørelister skal være påført korrekte navne på den /de 
medarbejdere, der udfører indsatsen  

 Alle enheder anvender kalender og kørelister til sygeplejeopgaver 

 Opfølgning ved brug af opgave-funktion i KMD Nexus, så det sikres, 
at det faglige notat og evt. handlingsanvisning opdateres med dén 
kadence, som tilstanden kræver. Denne kadence beror altid på en 
faglig vurdering. 

 

 

 
Indsatser, hvor besøget altid skal dokumenteres, enten i form af et 
opdateret fagligt notat, en måling, udredning eller en observation.  
 
I parentes er opgivet, hvor der som minimum skal dokumenteres udover det 
beskrevne i handlingsanvisningen: 
 

 Sygeplejefaglige udredning (faglige notater opdateres, evt. suppleret 
med skemaer til udredning) 

 Behandling af mavetarmproblem (fagligt notat opdateres) 
 Dialyse – hvis indsatsen omfatter systematisk observation efter dialyse 

(Observation) 
 Ernæringsindsats (EVS ved opstart, fagligt notat opdateres) 
 Kontinensbehandling (observation) 
 Oplæring (fagligt notat opdateres) 
 Psykisk støtte (fagligt notat opdateres) 
 Psykiatrisk pleje (fagligt notat opdateres) 
 Rehabilitering (fagligt notat opdateres) 
 Sondeernæring (særligt skema findes under ”Observationer”) 
 Subkutan væskebehandling (observation) 
 Undersøgelser og måling af værdier (måling dokumenteres) 
 Vejledning (fagligt notat opdateres) 
 Væske pr. os (måling dokumenteres) 
 Personlig pleje – sygeplejeindsats (observation) 

 
 
Indsatser, der dokumenteres som leveret besøg på køreliste + i 
Nexus målinger 
Målinger f.eks. blodtryk, puls, hvor der ikke er afvigelser der kræver 
handling eller opdatering af ”Helbredstilstande” skal udelukkende 
dokumenteres under målinger og der skal ikke føres yderligere 
notater/observationer 
 
Medicinadministration: Dokumenteres som leveret besøg + 
registrering i medicinmodul 
Al indgift af fast medicin i æsker og poser, skal dokumenteres via 
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registrering i medicinmodulet i Nexus enten på PC, tablet eller mobil. 
Herunder også IV medicin, injektioner, øjendråber, salver og andet 
medicin, der ikke er dispenseret i æsker. 
 
Indsatser, som omfatter oplæring eller vejledning: Dokumenteres 
som leveret besøg + opdateret fagligt notat 
Hvis borger under besøget er blevet vejledt eller har modtaget egentlig 
oplæring, skal det faglige notat altid opdateres 
 
 

 

Referencer og nyttige links  
Læs mere om hvordan der dokumenteres i KMD Nexus og Fælles sprog III 
på css.gribskov.dk - Vejledninger til Fælles sprog III 
 


