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Indledning 
 

Dette materiale beskriver den overordnede ramme for doku-
mentation på alle arbejdspladser i Handicap. Det er en beskri-
velse af det fælles mindset, termer og sprog om dokumenta-
tion. Hensigten med materialet er, at det skal være med til: 

 At det er klart for alle, medarbejdere som ledelse, hvorfor 
det er vigtigt at dokumentere, hvad det er, der skal doku-
menteres, og hvordan vi gør det i praksis. 

 At den daglige dokumentation giver mening og er med til at 
understøtte løsningen af den fælles kerneopgave. 

 

Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningen 

fra en temadag om dokumentation den 24. april 2018 som en 

del af projekt ”Meningsfuld styring i kerneopgaven”1. 

 

Definition af dokumentation 
 

 Dokumentation er information, der indsamles og organise-
res med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse  
(Vidensbegreber, Socialstyrelsen, www.socialebegreber.dk,  

juni 2016) 
 Dokumentation handler om mål, evaluering, borgeren og 

fagligt kvalificerede handlinger  
(video, Pia Strandbygaard, april 2018) 

 Dokumentation bygger på konkrete oplysninger, ærlighed 
og saglighed med fokus på den fælles opgave om borgeren 
(video, Pia Strandbygaard, april 2018). 

                                                
1 Videoen kan findes på Applikationsdrev S ved at følge stien: ”Udveksling”, 

 ”Alle”, ”Pia Strandbygaard”, ”Video Temadag om dokumentation”. 

  

http://www.socialebegreber.dk/
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Viden om ”hvad vi står på” 
 
Følgende lovgivninger, forordninger, bekendtgørelser og tilsyn 
stiller krav til dokumentationen. De er til for at beskytte borge-
ren og jer som personale. 
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Serviceloven 
Den lovgivning der er grundlaget for hele vores arbejde på 
handicapområdet. 
 
 
Retssikkerhedsloven 
Loven skal være med til at sikre borgernes rettigheder og ind-
flydelse, når sociale myndigheder behandler sager. Loven fast-
lægger struktur og grundlæggende principper for administra-
tion af sociale sager.  
 
 
Lov om offentlig forvaltning: § 13 Notatpligten  
Notatpligten handler om borgernes ret til aktindsigt og mulig-
hed for at gennemskue de beslutninger, der træffes.  
Notatpligten beskytter, udover borgerens retssikkerhed, også 
personalet. Det er bedre med et notat for meget end et for lidt. 
 
 
Socialtilsynet: Kvalitetsmodel for socialtilsyn kriterium 3: 
Det sociale tilsyn stiller krav om, at der er et klart formål med 
indsatsen, at der er udvalgte metoder og konkrete mål, og at 
metoderne sikrer borgernes trivsel og udvikling.  
 
 
Persondataforordningen  
Det er en EU-forordning, som indebærer, at ingen persondata 
må findes i fysiske dokumenter, medmindre de er låst inde, og 
der er styr på, hvem der har adgang. Det er et krav, at al elek-
tronisk dokumentation er i fagsystemer, at personoplysninger 
på mail sendes via sikker post, og at politikker for behandling 
af persondata dokumenteres. 
 
 
Sundhedsloven 
Sundhedsloven stiller krav til alle tilbud, der har ansvar for 
sundhedsfaglige opgaver. De har pligt til at føre journal i hen-
hold til kravene om sygeplejefaglige optegnelser og de 12 sy-
gefaglige punkter.  
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Autorisationsloven § 19 Oplysnings- og indberetningspligt 
Loven for autoriserede sundhedspersoner. En autoriseret 
sundhedsperson er forpligtet til at afgive de indberetninger og 
anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræ-
ves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at op-
fylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhvi-
ler vedkommende efter lovgivningen. 
 
 
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners be-
nyttelse af medhjælp 
Bekendtgørelsen omhandler delegationen, når du udfører 
sundhedsfaglige opgaver, der er videredelegeret.  
 
 
Risikobaseret tilsyn 
Styrelsen for patientsikkerhed foretager risikobaseret tilsyn på 
behandlingssteder. De sker ud fra bestemte målepunkter, der 
kan variere fra år til år. 
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Hvorfor skal vi dokumentere? 
 

Det skal vi, fordi det er vigtigt i forhold til: 

Borgernes retssikkerhed og aktindsigt 

 Det er nedskrevet, hvordan tingene er foregået, og hvordan 
der er handlet.  

 Det er oplysninger, der sikrer borgerens rettigheder og har 
en betydning i forhold til borgerens bevilling og ind i en rets-
sag (f.eks. en klagesag). 

 
Personalets sikkerhed i forhold til at opgaven er løst 

 Det er fagligt begrundet for opgaven og handlingen og der-
med dokumentation for, at vi har udført det, vi er bestilt til. 

 Dokumentation er med til at kvalificere den faglige tilgang, 
som vi vælger til borgerne. Det skal retfærdiggøre, at vi 
vælger at gå af en bestemt vej og tager nogle bestemte 
faglige beslutninger. F.eks. hvis man vælger at gøre noget 
andet, end der var hensigten. 

 Det er oplysninger, der er vigtige ind i en revisitation, rets-
sag og flyttesag. 

 

Den faglige indsats  

 Dokumentation hjælper os med at løse vores fælles kerne-
opgave omkring borgeren og giver viden om, hvordan det 
går. 

 Dokumentation af vigtige observationer er afgørende for at 
se borgerens forandring og udvikling. 

 Dokumenteret viden understøtter samarbejdsevnen og mu-
ligheden for at hjælpe borgeren bedst muligt internt og på 
tværs i organisationen. Jo mere viden man kan hente fra 
kollegaer og samarbejdsparter, jo lettere er det at løse den 
fælles opgave om borgeren. 

 Giver en systematisk og struktureret deling af oplysninger. 
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Hvordan dokumenterer vi?  
 

Arbejdsgangen før, under og efter en dokumentation: 

Før vi  
dokumen- 

terer 

1) Omsæt bestillingen. Det sker i forhold til 
den fælles opgave om borgeren, den op-
gave I er bestilt til. Det er vigtigt at vide, 
hvad udgangspunktet og grundlaget for ind-
satsen er. Definer hvordan man forventer, 
at jeres normale adfærd vil være ind i opga-
ven. Det er oplægget og planen, som af-
grænser den daglige dokumentation (det er 
afvigelserne som dokumenteres). 
 

2) Overvej hvad informationen skal bruges 
til og af hvem. Det skal være en central op-
lysning, som kollegaer/samarbejdspart skal 
kunne bruge. Stil spørgsmålet: ”Er det vigtig 
eller ligegyldig viden”? Oplysningen skal 
handle om den fælles opgave, som man 
skal løse omkring borgeren. 
 

Når vi  
dokumen- 

terer 

3) Noter informationen i fagsystemet faktu-
elt, objektivt, præcist, ikke for fagspecifikt 
(oversæt eventuelle fagspecifikke termer), i 
nutid og fortalt ud fra borgerens side. Det 
skal ske straks eller hurtigst muligt. Kog tek-
sten ned til et minimum.  
 

Efter vi har  
dokumen- 

teret 

4) Kommuniker nødvendig informationen 
ud til de relevante samarbejdsparter retti-
digt. Det kan f.eks. indebære et telefonop-
kald mellem bo- og dagtilbud. Der kan må-
ske være sket noget om morgenen i botil-
buddet, som er relevant viden for dagtilbud-
det i modtagelsen af borgeren. De fælles 
observationer er vigtige. Husk at få sam-
tykke fra borgeren. 
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Termer og former for dokumentation 
 

I vores dokumentation skelner vi mellem følgende termer:  

Term 
 

Betydning/indhold 

Observationer/ 
Iagttagelser 

Beskrivelse og gengivelse af fakta, ”hvad 
jeg så/hørte” (handlingen), som er nøgtern 
og objektiv uden indblanding af egne følel-
ser og vurderinger. 
 

Refleksioner Faglig refleksion over den indsats, vi leve-
rer (jeg tror, jeg tænker). 
 

Hypoteser Opstil mulige hypoteser på baggrund af 
personens forudsætninger, dine observatio-
ner og den faglige refleksion. Marker evt. 
den, du tror mest på. 
 

Vurderinger Faglige vurderinger som underbygger hypo-
teser og fører til handlinger. 
 

Handlinger/tiltag Stillingtagen og ageren i forhold til den fag-
lige vurdering og den pædagogiske handle-
plan. Beslutningen i forhold til den konkrete 
handling tages typisk i fællesskab i teamet. 

 

Det er vigtigt, at der er en balance mellem de forskellige termer 

og former for dokumentation. Der er en tendens til, at refleksio-

ner kommer til at fylde for meget.  

Det er også vigtigt at kunne gå tilbage og sortere i dokumenta-

tionen og f.eks. se, hvilke hypoteser kollegaerne har haft. 
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Hvad skal vi så konkret dokumentere? 
 
 Fakta fremfor vores egen tolkning af fakta. 

 Objektive observationer og faglige vurderinger af borgerens 

adfærd, opførsel og ageren i en given sag.  

 Afvigelser fra den normale adfærd hos borgeren. Alt det, 

der er anderledes end det, der var planlagt.  

 Forslag til hvordan opgaven kan løses (problemløsende 

kommunikation). Måske I ud fra jeres observationer og fag-

lige vurderinger ser behov for et møde, og/eller at et mål 

skal laves om. 

 De forskellige tiltag, der har været forsøgt  

(det er ikke nok bare at konstatere). 

 At vise hvad vi lykkes med, og hvad vi ikke lykkes med 

(handlingerne) i forhold til den fælles opgave om borgeren. 

Det kan godt være retfærdiggjort, at der er ting, der ikke 

lykkes. Det kan f.eks. være med til at forklare, hvorfor en 

borger er udfordret af en bestemt ting. 

 

Vi dokumenterer derfor ikke, hvordan det går i en borger-

gruppe eller mellem borgeren og personale.  

Vi dokumenterer heller ikke, hvordan jeg som personale har 

det og føler mig ind i den her situationen. Det har ikke noget 

med borgeren og den fælles sag at gøre. 
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Supplerende oplysninger til den  
daglige dokumentation fra VHP 

Opfølgningsoversigt 
Skemaet viser, hvem der har ansvaret for opfølgningen: 

 

§-Område Tilbud Opfølgnings- 

frekvens 

§ 84 Aflastningen, Nørrevænget Uddelegeret til 

drift 

§ 85 Bo- og Støttecenter Herning og 

Neuroteam Bytoften, Thrigesvej 

Uddelegeret til 

drift 

§ 85 – botil-

bud uden 

døgn 

Sabroesvej, Knuthenborgvej, 

Lindegårdsvej, Østertoften, Lyn-

gen 

Hvert 2. år 

§ 103 Tre Birke og Aktivitetshuset Uddelegeret til 

drift 

§ 104 Tre Birke, Birkelund, Aktivitets-

huset, Bytoften, Nørrevænget 

Uddelegeret til 

drift 

§ 107 Lindekollegiet og Nørrevænget Hvert år 

§ 108 og 

ABL § 105 

Rosenholm, Tietgensgade, Mo-

saikken, Fortuna, Nørrevænget, 

Lindekollegiet, Thrigesvej, Bytof-

ten og Sørvad  

Hvert 2. år 

 

VHP ønsker at blive inviteret ind til dialog på tilbuddene med 

jævne mellemrum i forhold til opfølgningskrav mv. Ledelsen 

kan derfor altid henvende sig til VHP og planlægge et møde. 
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Sagsgang ved VHP og HANDICAP 

1. Ny henvendelse, sagsåbning og udredning af borger 
ved VHP. Borgeren indkaldes til en udredningssamtale 
(VUM) af 1,5 – 2 timers varighed. Det er som regel det ene-
ste møde, VHP har til at vurdere borgeren. Borgeren opfor-
dres til at have en bisidder med. Fokus er på, hvad borge-
ren har det svært ved (begrænsninger), og hvad borgeren 
rent faktisk selv kan (ressourcer). Det er begrænsninger og 
nedsatte funktionsevne, der i givet fald giver bevillingen og 
bestillingen. 

 

2. Faglig vurdering, afgørelse og bestilling og handleplan 
ved VHP. Der sker en faglig vurdering af borgeren, og der 
træffes en afgørelse i visitationsudvalget. VHP bestiller den 
sociale indsats ved os (driften). Sammen med bestillingen 
sendes mål- og opfølgningsskema, som vi kan bruge til at 
arbejde med de opstillede mål kontinuerligt.  

 

3. Udarbejdelse af samarbejde om handleplanen. VHP ud-
arbejder med bestillingen en §141-handleplan i samarbejde 
med borgeren. Som personale har vi en opgave i forhold til 
at sikre, at vi forstår og er enig i handleplanen og de opstil-
lede mål. Vi skal kunne omsætte og oversætte til borgeren. 
Hvis oplevelsen er, at der ikke er overensstemmelse mel-
lem de opstillede mål, er vi forpligtiget til i løbet af de første 
3 måneder (og ved behov) at vende tilbage til sagsbehand-
ler og drøfte målene og evt. revurdere disse.  

 

I handleplanen udarbejder VHP overordnede indsatsformål 

og indsatsmål. Indsatsmål er som udgangspunkt udvik-

lingsorienterede SMART-mål, der er mulige at udarbejde 

delmål til.  
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4. Omsætte bestilling i driften. Der sker en uddybning/”ned-
brydning” af handleplanens indsatsmål. Målene skal være 
målbare og kunne omsættes til konkrete handlinger (husk 
opfølgningsdato) og skal kunne føres direkte tilbage til de 
overordnede indsatsmål.  

 

5. Løbende dokumentation og opfølgning. Indsendelse af 
mål- og opfølgningsskema til VHP. Er forventningen til, 
hvordan der skulle arbejdes med målene opfyldt? Det er 
vigtigt at gå tilbage til Visitationen, hvis et mål ikke pas-
ser/ikke kan arbejdes med aktuelt. En borger kan komme i 
en situation (livskrise), hvor der ikke kan arbejdes med et 
eller flere mål.  

 

6. Evaluering af resultatet af indsatsen på baggrund af mål, 
handlingernes effekt og observationer af os og VHP. Kig på 
egen praksis, men også med henblik på den næste myn-
dighedsopgave. 

 

7. Nye mål sættes af VHP og af os. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


