Ældre & Omsorg
IT Implement
29.03.19

Tips & Tricks

Indhold
Helbredstilstande .......................................................................................................................... 2
Triage ......................................................................................................................................... 2
Borgeroverblik .............................................................................................................................. 3
Generelle oplysninger .................................................................................................................... 4
Tilstandsoverblik........................................................................................................................... 4
OHB ............................................................................................................................................ 5

Side 1 af 5 sider

Ældre & Omsorg
IT Implement
29.03.19

Tips & Tricks

Helbredstilstande
Det er besluttet at ændre arbejdsgang på opfordring fra superbrugergruppen, til at skulle præcisere
Helbredstilstande (blå), så disse også tal-scores fra 0-4.
Hermed fremkommer helbredstilstandene også med farver i tilstandshjulet.
Nedenfor se vejledning for udfyldt helbredstilstand:

OBS Det er vigtigt fortsat at huske følgende. I henhold til Sundhedsloven, skal det udredes om borgeren
har potentielle, og/eller aktuelle problemer indenfor de 12 sygeplejefaglige problemområder
(=helbredstilstandene).
Hvis tilstanden er aktuel eller potentiel skal tilstanden præciseres som ovenstående.
Hvis tilstanden ikke er aktuel gøres den inaktiv.

Triage
Når borger triageres gul eller rød, skal der oprettes en handlingsanvisning med overskrift Triage
(.Handlingsanvisning). Heri beskrives hvilke handlinger og ændringer der sættes i gang, således at
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borger kan komme tilbage til habituel tilstand. OBS Husk ved behov at opdatere allerede eksisterende
handlingsanvisninger (døgnrytmeplaner) samt at lukke handlingsanvisninger, når de ikke længere er
aktuelle. Ændringsskemaet udgår derved.

Borgeroverblik
Der er oprettet et nyt borgeroverblik Akutfunktionen. Dette overblik er oprettet på baggrund af behov fra
akutfunktionen, men alle SSA og sygeplejersker kan benytte dette og de data der ligger her.
Akutfunktionen

Der er lavet ændringer i følgende overblik:
Tværgående notater det sidste døgn
Her kan nu læses





Træningsnotater.
Observationer.
Forebyggende hjemmebesøg notat.
Sagsnotat fra myndighed

Aktuelt borgeroverblik
Her er tilføjet Helbredsoplysninger (fra Generelle oplysninger). Heri noteres borgerens sygdomme som
enten er oplyst af borgeren eller borgers læge. Når der tilføjes sygdomme i helbredsoplysninger, skal der
efter sygdommen stå, hvilken tilstand der er beskrevet.
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Derudover er Samlet faglig vurdering tilføjet. Her kan ses myndighedens afgørelser på fx
hjælpemidler, træning, plejebolig, hjemmehjælp mm.

Generelle oplysninger
OBS – Husk at få tilføjet oplysninger under Generelle oplysninger. Det er vigtige data, som kan være
meget relevante eksempelvis, hvis borgers helbredstilstand ændre sig, når borger udskrives fra Pilebo
eller sygehus.
Vejledning for hvad de forskellige felter/overskrifter indeholder forefindes på FREDE.

Tilstandsoverblik
Tilstandsoverblikket kan give en overblik mellem en bestemt tilstand og de data der er relateret til denne.
Tilstandsoverblikket tilgås ved




Klik på tilstandshjulet i borgerbanner til højre.
Klik på den aktuelle tilstand.
Klik på tilstandsoverblik.
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OHB
Opfølgende Hjemme Besøg (OHB) er nu tilgængeligt under Sygeplejeoverblikket.
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