Triage – fælles tilgang i Gribskov Kommune

Introduktion til tidlig opsporing og triage
Tidlig opsporing er en faglig metode, hvor formålet er så tidligt som muligt at identificere ændringer i
borgerens tilstand, der indikerer begyndende sygdom eller funktionstab. Ud fra de identificerede
ændringer kan der igangsættes målrettede faglige indsatser, som kan begrænse sygdomsudvikling og tab af
funktionsevne hos borgeren. Tidlig opsporing forudsætter, at der foretages løbende faglig vurdering og
registrering af den enkelte borgers tilstand på en række faste parametre.
I Gribskov Kommune er ændringsskemaet valgt som redskab til den tidlige opsporing. Skemaet er indsat til
sidst i denne introduktion. Ændringsskemaet er udover kategorierne i det fællesskema suppleret i Gribskov
Kommune med kategorier relateret til demens og borgernes døgnrytme. Med udgangspunkt i
ændringsskemaerne triageres borgerne i rød, gul og grøn i forhold til deres risiko. Den overordnede
arbejdsgang for tidlig opsporing og triage kan ses af nedenstående figur.

Erfaringer fra andre kommuner er at et systematisk brug af disse redskaber kan give et fald i forebyggelige
indlæggelser og være et godt og interessant redskab til at øge fagligheden blandt medarbejderne.
I den forlængelse skal det huskes at handlinger forbundet med brugen af redskaberne til
hverdagsobservationer erstatter ikke de handlinger, der foretages ved akut opstået sygdom
Hvad betyder implementeringen af tidlig opsporing og triage:
•
•
•

I alle enheder i hjemmeplejen og på plejecentre skal der registreres ændringer, triageres og holdes
tavlemøder
Det er fastsat at borgerens skal vurderes som minimum en gang pr. måned og det kan oplagt ske
samtidig med reje-sætte-sig-test og vejning
Igennem arbejdet med den fælles tilgang i Gribskov Kommune er mange forhold lagt fast. Der
udestår dog den egentlige implementering i enhederne. Helt overordnet er der behov for følgende:
o Fastlægge hvordan der skal arbejdes med det i enheden eller på plejecentret. Herunder en
afklaring af følgende:
▪ Hvornår ska der holdes tavlemøder? Og hvem skal deltage og med hvilket roller?
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▪
▪

Hvordan sikres det at observationer og triageringen udarbejdes? Og hvordan skal
der følges op på det?
Undervisning af medarbejderne. Der vil afhængig af hvor meget der er arbejdet
med tidlig opsporing og triage være behov for undervisning i forhold til følgende:
• Undervisning i tidlig opsporing og triage som metoder. Herunder kan der
være fokus på observation og vurdering af relevante handling.
• Undervisning i brug af systemet – hvordan udfyldes et ændringsskema,
hvordan registreres en triagefave mv.?

Til at hjælpe og understøtte arbejdet hos leverandørerne er der udarbejde følgende vejledninger og
arbejdsgange:
Hvad
Arbejdsgang: Triage på plejecentre (I FSII
og FSIII versioner)
Arbejdsgang: Triage i hjemmeplejen (I
FSII og FSIII versioner)
Vejledning til Nexus: Overblik til brug
tavlemøder og borgervisning
Vejledning til Nexus: Oprettelse og
opdatering af habitueltilstand,
ændringsskema og triage farver (findes i
udgave til mobil og desktop version af
Nexus)
Vejledning til Nexus: Opfølgning til på
borgere, der ikke er triageret
Guide til det gode tavlemøde

Indhold
Beskriver arbejdsgangen for arbejdet med triage og tidlig
opsporing på plejecentre
Beskriver arbejdsgangen for arbejdet med triage og tidlig
opsporing i hjemmeplejen. Herunder samarbejdet med
hjemmesygeplejen
Vejledning til at bruge visninger i Nexus til tavlemøder og
til at få overblik over ændringer på borgere.
Vejledning til at:
• Lave habituel tilstand
• Lave ændringer
• Oprette og ændre triage farve

Vejledning til at bruge opfølgningsliste, hvor det kan ses,
hvornår borgere sidst er blevet triageret.
En guide, der beskriver hvordan tavlemøder kan afholdes.
Herunder forslag til deltagere, dagsorden mv.

I bilaget findes: Definitioner på farverne fra Sundhedsstyrelsen, ændringsskemaet, to eksempler på de
skærmbilleder, der er udarbejdet til Nexus til brug på tavlemøder.
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Bilag:
Definition af triage farvekoder (fra Sundhedsstyrelsen)
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Ændringsskemaet (i versionen fra Sundhedsstyrelsen)
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Visninger fra Nexus

Version pr. 21. juni 2018

