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Målet er som altid at sygeplejersker skal kunne
genkende, genfinde og genbruge data!

Implementeringsforskning DASYS

IMPLEMENTERING AF KLINISKE
RETNINGSLINJER I REGION
MIDTJYLLAND

ORGANISERING AF DEN
SYGEPLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION I
REGION MIDTJYLLAND
27/11/13

Det regionale sygeplejefaglige råd med alle
sygeplefaglige direktører
Formand på skift
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Det regionale sygeplejefaglige
dokumentationsråd
Rep. fra hvert hospital
formand er direktør

KRIiM
Rep. med akademiske
sygeplejekomp. fra hvert hospital
inkl. hospice

Lokale dokumentationsråd
Ledere og sygepl- med dok.komp.

Sundheds-IT, EPJ
produkter
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KRIIM-GRUPPENS ARBEJDE-

KOMMISSORIUM
27/11/13

Kliniske retningslinjers integration i MidtEPJ, Regional
gruppe forkortet KRIiM

Refererer fagligt og organisatorisk til Det Sygeplejefaglige
Dokumentationsråd i Region Midtjylland

Formål

At omsætte godkendte kliniske retningslinjer fra CfKR til
daglig dokumentation i MidtEPJ, hvor det er relevant, som
Plejeplans SFI'er eller anden relevant SFI (sundhedsfagligt
indhold i EPJ)

Implementeringsforskning DASYS

Organisatoris
k placering
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KRIIMGRUPPENS ARBEJDSOPGAVER
•

•

•

•

•

•

At sikre SFI'er opfylder de dokumentationsbehov der opstår, når den kliniske
retningslinje følges

Implementeringsforskning DASYS

•
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•

At sikre at SFI'er udarbejdes i tæt overensstemmelse med de evidensbaserede
anbefalinger på A, B og C niveau i den kliniske retningslinje

At udarbejde en systematik for dokumentation af sygeplejefaglige handlinger i Region
Midt i form af plejeplaner
At teste, evaluere og justere i samarbejde med hospitalsenhederne de SFI'er der
udarbejdes på baggrund af kliniske retningslinjer
At sikre mulighed for datafangst i udarbejdelse af SFI'er mhp monitorering af den
kliniske retningslinje, og at denne monitorering bliver så enkel som muligt og i
sammenhæng med den øvrige monitorering
At udarbejde forslag til regionalt e-dok dokument til den kliniske retningslinje, som kan
understøtte anvendelsen af den kliniske retningslinje og dokumentationen i MidtEPJ.
At identificere områder i den kliniske retningslinje som bør være genstand for særlige
implementeringstiltag
At udarbejde en handleplan for rækkefølgen af hvilke kliniske retningslinjer, der skal
arbejdes med
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AMBITION
At alle 19 godkendte kliniske retningslinjer pr 1. februar 2013 er
integreret i MidtEPJ inden ultimo 2013
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•
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•

At alle nye godkendte kliniske retningslinjer er integreret i
MidtEPJ senest 3 måneder efter de er godkendte
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EKSEMPLER PÅ KRIIMS ARBEJDE
27/11/13

http://www.intra.rm.dk/information+til-c8--c8-c8-/sundhedspersonale/faglig+r%c3%a5dgivning/
det+regionale+sygeplejefaglige+r%c3%a5d/de
+regionale+dokumentationsr%c3%a5d
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¢

6

BEDØMMELSESPROCES AF KLINISKE RETNINGSLINJER
(CFKR)-

INDSENDELSE AF KLINISK RETNINGSLINJE
27/11/13

1. Bedømmelses
niveau

• Internt i
CfKR
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2. Bedømmelses • Eksternt ved
superbedømniveau

mere i 4 uger

3. Bedømmelses
niveau

• Offentlig
høring i 4
uger

Godkendels
e
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OVERSIGT OVER PROCESSEN FRA
RETNINGSLINJE

•Udarbejder
regional
•e-Dok retningslinje
og forslag til
dokumentation i
Midt EPJ eks.
generisk plejeplan

Implementeringsforskning DASYS

Regionale
sygeplejefaglig
t
dokumentatio
nsråd
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KRIiM

DEN GODKENDTE KLINISKE
DET ENDELIGE E-DOK DOKUMENT

• Høring i DRSD
i 14 dage af eDok dokument
og forslag til
dokumentation
.
• Brug af lokale
eksperter
• Returneres til
KRIiM

• Høring 1 måned i
regionen via
kvalitetscheferne.
• Høringssvar
koordineres af
KRIiM
udviklingssygeplejer
sker.
Revidering ud • Herunder
udsendelse fra det
fra høringssvar sygeplejefaglige
dokumentationsråd
til lokale dok.råd =>
lokal
implementeringsplan
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HVILKE REGIONALE STRATEGIER OG
DOKUMENTER ER BESLUTTEDE ALLE SKAL
EFTERLEVE
Strategi for den sygeplejefaglige dokumentation i Region
Midtjylland 2013-2014
Politik for monitorering af kliniske retningslinjer

¢

Regional e-dok retningslinje pba en klinisk retningslinjer

¢

Generiske plejeplaner

¢

Skabelon til individuelle plejeplaner

¢
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¢

¢
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¢

Brug af ”Ankomststatus”, ”Sygeplejoverblik” og
”udskrivningsstatus og ”udskrivningsrapport”
Manual for plejeplaner
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FAGLIG HØRING
Dato: 06.04.2013

LEDELSESGODKENDELSE

Titel
Identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter
Tekstforfatter
Anette Søgaard, Anne Højager Nielsen, Karen Sloth, Inge Lundholm, Birgit Hasselkvist, Jeanette Finderup

Kvalitetsansvarlig
Inge Pia Christensen

Standard og indikator
3.12.1
Revisionsdato
xx
Resumé
Retningslinjen bygger på en klinisk retningslinje, som anbefaler at ROAG anvendes som screeningsredskab til identifikation
af behov for mundpleje og at der på baggrund af denne screening udarbejdes en plan for udførelse af mundpleje.
Anvendelsesområde ( = location)
Region Midt
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Ledelsesansvarlig
Hans Peder Gravesen
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Fagligt ansvarlig
Jeanette Finderup

AGREE vurderet
Ja
Nøgleord
Mundpleje, ROAG, tandbørstning
Informationstype
Retningslinje
Formål
o
o

At sikre at patienter bevarer deres tænders og mundhulens normale funktion
At forebygge sygdomme og tilstande, der kan opstå på grund af manglende mundhygiejne
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Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe
Identifikation af behov for mundpleje: Alle voksne hospitalsindlagte patienter
Udførelse af mundpleje: Voksne hospitalsindlagte patienter på medicinske og kirurgiske afdelinger, hvor der er
identificeret et behov for mundpleje.

Voksne: ≥ 18 år
Definition af begreber
ROAG: Revised Oral Assessment Guide
Screeningsredskab til vurdering af behov for mundpleje
Mundpleje: Evidensbaseret pleje af tænder og mund
Fremgangsmåde
Mundpleje bør indeholde regelmæssig tandbørstning med fluor efter hvert måltid og det kan anbefales at det foregår med
elektrisk tandbørste. For patienter med sart mundhule bør der anvendes swabs med klorhexidin 3-5 gange dagligt.
Fluortandpasta ophæver klorhexidins virkning, og disse produkter skal derfor ikke bruges samtidig, men med en halv times
mellemrum.
ROAG kan anvendes som screeningsredskab til identifikation af behov for mundpleje senest 24 timer efter indlæggelsen. Til
hjælp anvendes et mundspejl samt en lille lygte. Scorer patienten 1 på et område iværksættes generel mundpleje. Hvis
patienten scorer 2 på et område iværksættes speciel mundpleje. Hvis patienten scorer 3 på et område iværksættes speciel
mundpleje samt at patienten henvises til specialist.
Vurderingsskema:…………………………….
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Der kræves specielle hensyn i forhold til mundpleje for disse patientgrupper, hvilket betyder, at der skal udarbejdes lokale
instrukser for mundpleje for de grupper af patienter, som retningslinjen ikke omfatter.
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I forhold til udførelse af mundpleje omfatter retningslinjen ikke patienter:
o
Med kæbefraktur
o
I kemoterapi
o
Med kognitive deficit, der forhindrer patienten i at samarbejde om tandbørstning
o
Med synkebesvær
o
Der modtager strålebehandling i hoved og halsregion
o
Der er bevidstløse
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Dokumentation
SFI'en "ROAG screening og scoring af mundstatus" anvendes senest 24 timer efter indlæggelse til identifikation af
patientens behov for mundpleje. Der beregnes ikke en samlet score, men hvis patienten på et område scorer 2 eller 3
udarbejdes en plejeplan mundpleje for patienten.

Monitorering:
1.
Andel af patienter, der er screenet vha. ROAG indenfor de første 24 timer af deres indlæggelse.
Andel af patienter hvor der vha. af ROAG er identificeret et behov for mundpleje anvendes plejeplanen

Ansvar
Plejepersonale der vurderer voksne hospitalsindlagte patienters behov for mundpleje og assisterer patienter med
tandbørstning.
Ledere er ansvarlige for at personalet får tilbudt praktisk, erfaringsbaseret undervisning suppleret med teoretisk
undervisning
Referencer
Borchersen J., Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne
hospitalsindlagte patienter. Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje.
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2.
mundpleje.
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Ved patienter med behov for mundpleje oprettes en plejeplans-SFI, mundpleje, hvor der dokumenteres en fremadrettet plan
for patienten, de udførte handlinger som de opnåede resultater.
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PLEJEPLAN FOR MUNDPLEJE I MIDTEPJ
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MANUAL PLEJEPLAN RM, AUGUST 2013
Implementeringsplan plejeplaner i Region
Midt

Det
regionale
Sygeplejefaglig
dokumentationsråd

Hospital
Det
Sygeplejefaglige
dokumentationsråd

EPJ
produkter

Sundheds IT

Afdeling
Dokumentationsudvalg
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Region Midt
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¢

Lokal EPJ organisation
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Udkast til Implementeringsplan plejeplaner i Region Midt

	
  

Hvem skal
involveres?	
  
Hvilke barrierer er
der?	
  

Se model nedenfor	
  
Begrundelser i læs journal automatisk
Bottom up/top down
Manglende historik
Beskrivelsesfeltet	
  

Nuværende workarounds i forhold til plejeplaner
Sygeplejehandlinger i en fremadrettet plan	
  

Hvad gør vi?
En plan	
  

Anbefalinger til opsætning i EPJ	
  

Udarbejde manual for plejeplaner i MidtEPJ	
  

Fælles undervisning på hospitalsniveau, varighed cirka 1 timer til nøglepersoner dokumentation og
EPJ.
Undervisning på afdelingsniveau, planlægges lokalt. Følges op med feedback aktiviteter lokalt.
Information i Midtnyt	
  
Implementeringsplanen kører
	
  

Ultimo april 2013 er plejeplaner tilgængelig i EPJ undervisning.
Primo september 2013 anvendes plejeplaner i MidtEPJ
Alle sengeafsnit, ambulatorier med korte gentagne kontakter samt intensivafdelinger deltager.
Styregruppe regionalt: En person fra EPJ produkter, en person fra KRIiM og en leder fra Det
regional sygeplejefaglige dokumentationsråd. Formålet er at der kan træffes hurtige beslutninger om
ændringer/justeringer gældende for hele regionen. Disse meldes ud til ressourcepersoner på
hospitalsniveau
Ressourcepersoner på hospitalsniveau: KRIiM person samt person fra Sundheds IT.
Kan MidtLink anvendes?	
  

Hvordan evalueres
der?
	
  

Ingen utilsigtede hændelse forårsaget af
begrundelses SFI	
  

Spørgeskemaundersøgelse 1. februar 2014 blandt
sygeplejersker anvendende surveyXact og pr
mail. Lickert skala i relation til acceptabilitet og
anvendelsesgrad. Kan eventuelt suppleres med
fokusgrupper.
Journalaudit på 5 journaler pr afsnit både
kvantitativ og kvalitativ ift. plejeplaner.	
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Indhold
Dokumentations organisationen	
  
12 individuelle plejeplaner
2 generiske plejeplaner
•
Mundpleje
•
Fald
Mulighed for:
•
Begrunde handlinger
•
Sætte mål
•
Lægge en fremadrettet plan	
  
Se model nedenfor	
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Hvad skal
implementeres?	
  

Form
EPJ organisationen	
  
Begrundelses SFI
•
Læs journal
•
Sammenhæng mellem begrundelse og
resultat
•
Opsætning af plan
•
Region Midt overblik plejepersonale	
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SPØRGSMÅL

Kontaktoplysninger:
Inge Pia Christensen
inechi@rm.dk

