Begreb

Forklaring

Eksempler

Administrationstid

kontortid' ang. patienten af faggruppe

Andre gøremål

Forebyggelsesmetode

Alt andet end: PERSONLIG HYG, STILLINGSÆNDRING,
MOBILISERING OG SÅRPLEJE
Den behandling/madras/lagen der er valgt som led i forebyggelse
(primær og sekundært)
Accepteret fejlkilde under registrering, herunder aflæse eller
registrere tidsintervallet
Den givne procedure

Forebyggende tiltag

Trykskade specifikt og individuelle faktorer

Hudpleje

Udover personlig hyg. Hudplejemidel noteres i kommentarer

Indlæggelsedag

Den dag patienten er indlagt på Skejby. O-dag er
indlæggelsesdagen
Hud og slimhinder, Aktivitet, Mobilisering. Både læsning og
skrivning
Anvendes til at noterer hvis der er dobbelt tidsforbrug og antal
gange

Læge/sygeplejerske gennemgang af pt hud mhp beslutning om eks.
stillingsændring
Tidforbrug for disse emner noteres ved hver fane.

Konsultering/hjælp fra kollega

Rummer både den faglige sparring med også den hjælpende hånd
med alle faggrupper.

Studerende skal kun med i registreringen, såfremt der er behov for hjælp

Mobilisering
Oplæring af patient

Eks: Fra liggende til stående, gående eller siddende
Det at omsætte information til aktiv handlen

Patient fødselsdag

Dato, måned og år for fødselsdag. Noteres med ( . ) Eks: 01.12.68

Patient kontakt
Personlig hygiejne

Face to face med patienten af faggruppe
SAMLEDE TIDSFORBRUG. Denne rummer alle former for
vask/bad(Inspektion af hud og stillingsændring ligger implicit i
kategorien)
Skema

Pleje af patienten, løft af patienten, undervisning af patient
Kun 10 % medtages i udregningerne

Når patienten flyttes ”samme sted” f.eks. i sengen eller stolen.

Ventetid på kollega

Tiden for faktisk udført handling i forhold til at skifte stilling i enten
liggende eller siddende position
Tid brugt på at opspore patientens evt. tryksår
Den tid det tager at transportere behandlingsmodalitet eller
personale til og fra patienten
Når den observerede ikke laver andet end at vente.

Videregive informationer

Kollegaers overlevering af patientens oplysninger/

Både mellem faggrupper og vagtsskifte

Behandlingsmodalitet
Fejlmargen

Journalskrivning
Kommentarfeltet

Risko- og trykskadescreening
Stillingsændring
Tilfældig opsporing
Transport

Sygeplejerskes opringning til portør, bestille behandlingsmodalitet,
journalføring

NB!
der skelnes mellem tilkaldelse og transport: tid
til ventetid pga. anden patient/gøremål må ikke
medberegnes!

Salve, creme, xx lagen, yy madras (navn præcist for til at kunne finde
listepris)

Screeningsmetode + flowchart el. status qou
Nonfriktionsmateriale anvendes, patient oplært i brug af seng

Læring i hjælp til selvhjælp relateret til mobilisering / stillingsændring
(trykskadeforebyggende)
Kan være CPR eller sengenr på afdeling.

eks. ifb. med bad/vask toiletbesøg og anden pleje af patient
Portørs transport til lager og til patient og tilbage. Fysioterapeut
sædepuder
Hvis personen påbegynde andre opgaver (selv af mindre væsentlig grad)
stoppes uret indtil pågældende igen kun står og venter.
NB! Beregning af procentvis allokeret info ang.
forebyggelse af tryksår

