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Baggrund 

 MidtEPJ – et udviklingsprojekt 

 24 – 7 – 365 

 Fragmenteret 
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 Ny funktionalitet, der kan forbedre 
sygeplejerskers arbejdsgange i forbindelse 
med dokumentation og anvendelse af data 

 Problemorienteret dokumentation 

 Problemorienteret plan  

Formål 



 Frontløb - Workshop 

 Iterativproses 

 A process for arriving at a decision or a desired 
result by repeating rounds of analysis or a cycle of 
operations. 

 PO-gruppe 

 Lise Simonsen, Sundheds-IT Randers 

 Birgitte Bigom, Oversygeplejerske Horsens 

 Louise Grønhøj, PJ-produkter 

 Jeanette Finderup, Klinisk sygeplejespecialist AUH 

 Følgegruppe 

 Feedback til PO-gruppen 

 Afprøve demo udgaver 

 Deltage i test 
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Metode 



5  ▪  www.regionmidtjylland.dk 



6  ▪  www.regionmidtjylland.dk 

RM17 

Individuel 
problemorienteret 
plan 

RM18 

Generisk 
problemorienteret 
plan 

RM19 

Historik 

Samlet 
arbejdsgang 
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Første del – Individuel plan 



Første del – Individuel plan 
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Første del – Individuel plan 
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Første del – Individuel plan 



Valgte tidspunkt 

Efter behov 

Øvrige planlagte 

tidspunkter 

Første del – Individuel plan 



Andet del – Generisk plan 



Andet del – Generisk plan 



Andet del – Generisk plan 



Andet del – Generisk plan 



Andet del – Generisk plan 



RM18 – Generisk plan 



 

Tredje del - Samlet arbejdsgang  
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Tredje del - Samlet arbejdsgang 



Tredje del - Samlet arbejdsgang 



Konklusion 

 Samlet arbejdsgang, fra beskrivelse af 
problemet, mål, planlægning af handlinger, 
udførelse af handlinger samt evaluering 

 Sikrer patientperspektivet både i individuelle 
planer og generiske planer 

 Understøtter den monofaglige udfordring i 
dokumentationen, men sikrer den tværfaglig 
dokumentation 



Læsevejledning Farvekoder 

Dette ark giver overblik over de behov, som er identificerede til 
funktionaliteten: "Problemorienteret Dokumentation". Hver cell 
repræsenterer et behov eller en relateret samling af behov. Behovene 
er organiseret i søjler efter emne (se emnetitel nederst). Farvekoderne 
viser prioriteten af de enkelte funktionalitetsområder. 
Arket kaldes i daglig tale for "Højhuset" for problemorienteret 
dokumentation. 

Funktionaliteten er udviklet (RM17) 

Funktionatliteten er i gang med at blive 
udviklet (RM18) 

Bør laves som en del af minimumsløsning 

Behov som ønskes opfyldt af den samlede 
løsning 

Understøttelse af SNOMED CT eller 
andre klassificeringer 

Understøttelse af risiko- og 
aktuelle/indtrufne 
problemområder   

Mulighed for redigering af den 
problemorienterede plans start 
(inkl flytning af aktiviteternes start)   

Forudfyldning af karakteristika med 
alle typer data fra SFI   

Historikvisning på 
handlingsanvisning 

Vindue til oprettelse af  
problemorienteret plan fra Plan og 
Resultater og fra fritekst i 
SFI(resultat) 

Understøttelse af klassificerede 
handlingsanvisninger 

Historikvisning af handlinger i en 
problemorienteret plan   

Signalering af  problemorienterede planer 
som mangler evaluering på patient og 
organisatorisk niveau 

Klassificerede problemområder 

Samlet visning af problem,  mål, 
evaluering og handlingsanvisninger 
og handlinger (inkl. forberedelse 
og dokumentation) med adgang til 
redigering af problem, mål og 
hvilke handlinger, som skal indgå i 
planen  

Understøttelse af  aktiviteter og 
deres planer og 
handlingsanvisninger i generiske 
problemorienterede planer 

Historikvisning af evaluering i en 
problemorienteret plan   

Overblik over en afdelings/afsnits patienter 
med problemorienterede planer og andre 
vigtige fokusområder Print til patient af problemorienteret plan 

Rediger og  seponér 
problemorienteret plan 

Udvidet understøttelse af mål og 
evaluering 

Understøttelse af  
problemer(karakteristika og 
relateret til)  og mål i generiske 
problemorienterede planer 

Historikvisning af problem og mål i 
en problemorienteret plan 

Overførsel af alle typer af data fra problemorienterede 
planer til kvalitetsopfølgning 

Overblik over alle en patients 
problemorienterede planer. Understøtter 
også behovet for at se hvilke 
problemorienterede planer en patient har 
haft over tid. 

Flyt oprettede aktiviteter ud og ind af 
Problemorienterede palner 

Understøttelse af den individuelle 
plans begreber: 
problem(karakteristika, relateret 
til), mål, planlægning, handlinger 
og evaluering 

Vindue der understøtter en samlet 
arbejdsgang for dokumentation af 
den problemorienterede plans 
SFIér (efter klokkeslæt og relevans) 

Opsætningsværktøj til 
lokal/regional opsætning 

Udvidelse af det samlede vindue til 
at understøtte 
historikvisning(tidslinje der viser 
ændringer i problem, mål, 
evaluering, handlinger) 

Overførsel af basisdata fx plan, problem og mål fra 
problemorienterede planer til kvalitetsopfølgning i 
datavarehuset 

Overbliksbyggesten med 
problemorienterede planer der viser fx 
handlingsanvisniger og planlagte 
tidspunkter 

Tilretninger baseret på erfaringer fra feedback 
fra følgegruppe og pilotafprøvning - 
priorieteres efter vigtighed for klinikerne 

Individuel plan 

Samlet vindue til 
dokumentation i 
problemorienteret plan Generiske planer Historik visning 

Overførsel af datagrundlag til 
kvalitetsopfølgning i datavarehuset til 
udtræk via fx Target/Tableau 

Overblik over patientens 
problemområder Diverse 

Problemorienteret plan   

Samlet 
arb.gang 

Historik 

Uddata 

Overblik 


