Warfarin - behandling og dokumentation

Arbejdsgangen fra start til
slut

Hvad skal gøres

Hvordan

Sagsåbning

Henvendelse fra læge

Henvendelsesskema udfyldes ved ny kontakt

Sagsoplysning

Udredning: ”Cirkulation udredning”

Udfyldes og gemmes som Udfyldt

Tilstand: ”Cirkulationsproblemer”
oprettes/opdateres

Tilstand der er oprettet i forvejen opdateres

Hvem er ansvarlig

Sygeplejerske

Sygeplejerske

Ny tilstand beskrives
OBS husk
-

nuværende og forventet Vurdering

-

Fagligt notat (Beskriv aktuel tilstand)
Borgers forventning og mål i forhold
til problemstillingen

Tilstand gemmes som Aktiv
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Arbejdsgangen fra start til
slut

Hvad skal gøres

Hvordan

Afgørelse/bestilling

2.17.6 Medicindosering – warfarin

Indsats ”Tildeles og bestilles”

Hvem er ansvarlig

Sygeplejerske

Samt en ekstra hvis der er ny ordination uden
for normalt rul

Opfølgning på Tilstand/behandling skal
planlægges

Opgave: ”Opfølgning/evaluering” oprettes
relateret til Tilstand min. 1 x årligt fx i
forbindelse med ”Opsøgende
hjemmebesøg/tilsyn” med egen læge, eller
ved behov, vurderes individuelt

Det skal dokumenteres at
borger/pårørende/værge har givet samtykke
til den konkrete behandling bestilles

Samtykke skrives som notat på indsatsen

Måling

Måling ”INR” oprettes

Måleinstruks udfyldes efter lægelig anvisning.
Relateres til Tilstand og Indsats

Faglig planlægning

Cirkulations -mål og -handlingsanvisning
oprettes og udfyldes

Mål:
Udfyldes med relevante og målbare mål
HUSK RELATION

Sygeplejerske

Sygeplejerske

Der skal være tydelighed i hvilke aftaler der
er lavet med behandlende/ansvarlig læge:

Handlingsanvisning:
 Hvem bestiller og sørger for bl.pr.?
 Hvor ofte skal der doseres?
 Hvad skal der observeres for?
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Arbejdsgangen fra start til
slut

Hvad skal gøres

Hvordan




Hvem er ansvarlig

Hvem ordinerer?
Hvordan kommunikeres der med
ansvarlig læge?

HUSK RELATION
Sygeplejerske
Evt. planlægge fremtidige opgaver Fx:
Bestilling af kørsel
INR bl.prøve
Husk at kontakte læge

Praktiske opgaver der skal løses ude i
fremtiden kan oprettes:





”Opgave”
”Sende målinger via Medcom”
”Opfølgning på observation”
Sygeplejerske

Planlægning

Indsats planlægges med gentagelse som
aftalt med behandlingsansvarlig læge

Planlægges i Team/Borgerkalender

Udførelse

Dokumentation og målinger opdateres

Der skal noteres INR svar i målinger

Sygeplejerske

Dokumentation vedr. plan og aftaler for
behandling skrives i handlingsanvisning:
”cirkulations anvisning”
Sygeplejerske
Ordination via FMK fra læge/ambulatorie

Opdatering af FMK udføres lokalt

Tilret administrationstider i Medicin

Administrationstiderne udfyldes med start og
slut dato

Sygeplejerske
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Arbejdsgangen fra start til
slut

Hvad skal gøres

Hvordan

Korrespondance med supplerende
ordination
Lægen skal lave en korrespondance med den
fulde ordination og INR svar fra Bl.pr.

Kopieres og lægges ind i Notat på Warfarin
ordination på medicinlisten

Warfarin doseres

Jvfr. Administrationstider

Opgaven kommer i overblik eller der er
ændringer i borgers tilstand som udløser
behov for opfølgning

Skal indsatsen fortsætte? Tilstanden er
fortsat aktuel/Aktiv, håndteres opgave
med:

Hvem er ansvarlig

Sygeplejerske

Sygeplejerske

Opfølgning

Sygeplejerske

Kopier og Afslut som:


Revisitation



Ændres inden for rammen



Fortsætter

Ny Opgave: ”Opfølgning/evaluering”
kommer frem og planlægges
Skal Indsatsen afsluttes, håndteres opgave
med:

Afslut som:


Afsluttes uden resultat



Afsluttes
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