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Vejledning til sygeplejefaglig journalføring  

Dokumentation af sygeplejen i forhold til de 12 problemområder 

 

Sygeplejefaglige problemområder for den enkelte patient 
Har patienten problemer eller risici inden for nedenstående 12 sygeplejefaglige problemområder, skal det, som har 

betydning for patientens nuværende tilstand/situation og fortsatte pleje og behandling, journalføres i nødvendigt 

omfang. Vurdering baserer sig på et fagligt skøn, det vil sige den videnskabelige evidens, patientens præferencer og 

den sygeplejefaglige ekspertise.  

Vurderingen kan foretages af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og andet personale med fornødne 

kompetencer, som løser sundhedsfaglige opgaver.   

Reference 

Journalføringsbekendtgørelsen (retsinformation.dk) 

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring (Til personale der varetager sygeplejefaglige opgaver) 

(retsinformation.dk) 

 

1. Funktionsniveau 
 

Evne til daglig livsførelse 
 
Eksempelvis:  
Alderssvarende, aldring, udholdenhed, fysisk tolerance, 
energiforvaltning, egenomsorgsstatus, ADL.  
 

2. Bevægeapparat 
 

Evne til at bevæge sig omkring, muskeltonus, fald. 
 
Eksempelvis:  
Mobilitet, hjælpemidler, behov for træning og balanceproblemer 
 

3. Ernæring 
 

Appetit, tørst, kvalme, opkastning, aspirat, gylp, vægt, nedsat 
tyggefunktion, smerter i munden. 
 
Eksempelvis: 
Højde, BMI, væske, kost, under- eller overvægt, spisevaner 
 

4. Hud og slimhinder 
 

Forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andet væv, hudens 
udseende, kløe, tænder, protese, sår.  
 
Eksempelvis: 
Sårheling, tand- og mundstatus  
 

5. Kommunikation 
 

Mentalt, bevidsthedsniveau, evne til at forstå, evne til at gøre sig 
forståelig, evne til at anvende kropssprog.  
 
Eksempelvis: 
Mestre samtale, receptiv evne, nonverbal kommunikation, ekspressiv 
evne, kognitive funktioner; perception, tankevirksomhed, koncentration, 
planlægning, kontaktevne, evnen til at forstå omverdenen.  
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
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6. Psykosociale forhold 
 

Abstinenser, adfærd, følelsesmæssig tilstand, mestring, misbrug, 
motivation, netværk, relationer, værdier, livsanskuelse, 
psykose/virkelighedsopfattelse, selvskade.  
 
 
Eksempelvis: 
Arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer,  
 
Økonomi, boligforhold, forældreevne, tilknytningsevne, identitet, 
selvbillede, forsvarsmekanismer, impulskontrol, følelseskontrol, 
grundstemning, stemningsregulering, sociale færdigheder, 
udadreagerende adfærd, selvmordsrisiko, samfundsrisiko, 
afhængighedsproblematikker. 
 

7. Respiration og cirkulation 
 

Respirationslyde, respirationsmønstre, hostekraft, ekspektorat, 
hudtemperatur, hudfarve, hydreringstilstand, ødem, blodtryk, 
cirkulationsproblemer.  
 
Eksempelvis: 
Allergi, immunforsvar, blod, risiko for aspiration. 
 

8. Seksualitet, køn og 
kropsopfattelse 

 

Pubertet, seksualfunktion, fertilitet, menstruation, graviditet, fødsel, 
barsel. 
 
Eksempelvis: 
Konception, graviditet, fødsel, barsel, seksuel orientering og/eller 
opfattelse, seksuelle traumer 
 

9. Smerter og sanseindtryk 
 

Smertescore, smertelokalisation, smertetype, smertemønster, 
lindrende/provokerende faktorer, høresans, lugtesans, følesans, synssans, 
smagssans. 
 
Eksempelvis: 
Neurofysiologisk respons så som nervesystem, autonome responser, 
motorisk kontrol, bevidsthed, akutte eller kroniske smerter. 
  

10. Søvn og hvile 
 

Søvnmønster, varighed af søvn, træthed, energi. 
 
Eksempelvis: 
Faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile, søvnkvalitet samt 
hvilemønster og hvilekvalitet.  
 

11. Viden og udvikling 
 

Helbredsopfattelse, hukommelse, kognitiv formåen, modenhed, 
vidensniveau. 
 
Eksempelvis:  
Behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, 
sygdomsindsigt, intelligens.  
 

12. Udskillelse – tarmfunktion 
og vandladning 

 

Flatus, afføringstrang, afføringsmønster, afføringsudseende, 
afføringslugt, vandladningstrang, urinens udseende, 
vandladningsmønster. 
 
Eksempelvis: 
Toiletvaner, inkontinens, obstipation, diarré. 

 


