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Observationer
Arbejdsgangsbeskrivelse

Flow – fra
start til slut
Hvor er jeg i
Nexus

Hvad skal gøres?

Plan - Tilstande

Hvad er en
I fanen Observationer findes en rækker skemaer som bruges til at
observation og dokumentere og registrere forskellige data på borger.
hvad skal
dokumenteres i
observationer?

Skemaet. Observation: Er et fritekstskema som anvendes til at
dokumentere afvigelser fra det planlagte og/eller det forventede hos borger.
Det kan være når ens handlinger hos borger afviger fra det der er beskrevet i
handlingsanvisning eller døgnrytmeplan.
Et eksempel:
Borger ønskede ikke bad i dag fordi vi kom senere end vanligt. Vi aftalte bad
i morgen i stedet.
En observation kan relateres til en tilstand. I dette tilfælde kunne det være
funktionsevnetilstanden ’Vaske sig’.
En observation anvendes også til dokumentation af nyopdagede symptomer
eller problematikker hos en borger.
Et eksempel:
Urin er ildelugtende, klager over smerter ved vandladning.
Denne observation kræver udredning og opfølgning. Derfor skal den
relateres til en helbredstilstand. Det kan være en tilstand som i forvejen er
oprettet på borger som enten aktuel eller potentiel, eller det kan være
nødvendigt at oprette og udrede en ny helbredstilstand hos borger. I dette
tilfælde ’Problemer med vandladning’.
.Observation oprettes fra Plan – Tilstande. Det er kun i plan der kan laves
relationer* til relevante tilstande. Observationer skal gemmes som udfyldt.

Observationer kan læses fra basisoverblikket og de kan ligeledes læses i
Fælles borgerjournal 24 timer.
Skemaet Faldregistrering: Skemaet anvendes til at registrere detaljer
omkring en fald-episode hos en borger.
Faldregistrering relateres til enten en funktionsevnetilstand indenfor området
’Mobilitet’ eller helbredstilstanden ’Problemer med mobilitet og bevægelse’
De øvrige skemaer afføringsskema, lejringsskema og
sondeernæringsskema er registreringsskemaer kendt fra tidligere. I FSIII er
de placeret under fanen observationer og det nye er, at de udfyldte skemaer
skal relateres tilstande. Det er relationen der gør det lettere at genfinde
oplysninger og få overblik over borgers dokumentation. *
Afføringsskema relateres til helbredstilstande indenfor området ’Udskillelse’
f.eks. problemer med mave-tarm.
Lejringsskema relateres til funktionsevnetilstanden ’Forflytte sig’ eller
helbredstilstanden ’Problemer med mobilitet og bevægelse’
Sondeernæringsskema relateres til helbredstilstanden ’Problemer med
fødeindtag’
*Der findes en særskilt arbejdsgangsbeskrivelse for relationer i FSIII
Alle faggrupper kan oprette en observation og relatere til enten en funktionsevneeller en helbredstilstand.

Hvem
opretter og
relaterer
observationer Hvis en observation fører til der skal oprettes og udredes en ny tilstand på borger
er enten myndigheden(visitationen) for funktionsevnetilstande eller
?
sygeplejerske/SSA for helbredstilstande.
Opfølgning på Der skal altid følges op på en observation.
observationer Nogen observationer kræver ikke udredning eller opdatering af tilstanden. Som
eksemplet ovenfor hvor en borgers bad blev rykket til den efterfølgende dag. Det
er yderst relevant for den kollega der skal besøge borger næste dag men
derefter er observationen ikke længere relevant. Når en observation ikke er
relevant længere gemmes den som låst. Låste observationer ses ikke i
basisoverblikket.
Det andet eksempel med ildelugtende urin og svie ved vandladning kræver en
anden form for opfølgning. Her skal enten foretages en opdatering af en
eksisterende helbredstilstand eller oprettes og udredes en ny helbredstilstand.
Det er i tilstanden at opfølgningen på observationen dokumenteres. Når dette er
dokumenteret er observationen ikke længere relevant og gemmes som låst.
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