Bilag 1)

Motivations Guide
______________________________________________________________________________________________

Kilde: Miller & Rollnick: Motivationssamtalen, 2010
Spørgsmålene inspireret fra ClearVisions firefasede coachingmodel

Bilag 2)
SSpecifikt
M–
Målbart
A–
Accepteret
R–
Realistisk
T–
Tidsbestemt
E–
Evaluerbart

Formuler målet så specifikt/præcist som muligt
Du skal kunne dokumentere en fremgang/tilbagegang i målsætningen
Målet skal være accepteret/attraktivt for beboeren
Det skal være realistisk for beboeren at nå målet & realistisk i forhold til personalets tid og ressourcer
Der skal være en dato på hvornår målet skal være nået
Du skal kunne evaluere på målet.

Bilag 3)
Find den relevante plejeplan – f.eks. Aktivitet/Træning. Opret mål. Herunder – kortsigtede og langsigtede mål

Overskrift:

Sygeplejediagnose:

Aktivitet/træning

SYGEPLEJEPROBLEM: B. har nedsat gangfunktion og udholdenhed.
ÅRSAG: B. har været indlagt til observation for lungebetændelse og har i den forbindelse haft funktionstab.
SYMPTOMER/KENDETEGN: B. har usikker gang og nedsat evne til udholdenhed ift. distance. B. går med
rollator, men har behov for pauser x flere fra egen bolig til spisestue.
RESSOURCER: B. kan anvende rollator. B er motiveret og har potentiale til at opnå habituelt niveau.

Mål:

Handling: Plan for kortsigtede mål:

Kortsigtede mål: At B. går sikkert til 1 – Plan aftales med B.
og fra spisestue med følge af
2- Det dokumenteres at B. er informeret og
personale inden for 2 uger.
herefter har givet samtykke
Langsigtede mål: At B. går sikkert
3 – Stillingstagen til
og selvstændigt frem og tilbage fra
information/involvering af pårørende efter
egen bolig til fælles spisestue inden
samtykke fra B.
for 4 uger.
4 – Vejledning/undervisning/støttende
samtaler med B. for at bibeholde
motivationen for gangtræning
- B. skal huskes på at gå tæt på rollatoren
og tage lange skridt
5 - Vejledning/undervisning af personalet
- ift. beboerens mål og støtte i
forbindelse med gangtræning, samt
planen for træningen

Evaluering:
Daglig evaluering:
B. har gået til og fra egen bolig i dag i
forbindelse med morgenmåltidet. B. har
meget langt fra rollatoren og går med små
trippende skridt. Med verbal guidning kan b.
guides til at gå tæt på rollatoren og tage lange
skridt. B. er fortsat motiveret for træningen.
’Status’ evaluering efter de 7 dage:
B. har nu gået til og fra boligen i forbindelse
med de tre daglige måltider. B. har i alt gået
20 gange frem og tilbage. Der ses væsentlig
forbedring i Bs. Gangfunktion ift. At gå tæt på
rollatoren og tage lange skridt. B. har stadig
behov for pauser især om morgen. Er dog
fortsat motiveret og planen fortsætter derfor i
næste uge og evalueres igen om 6 dage.

- B. skal motiveres til mobilisering og
gangtræning
6 - Tilbydes mobilisering i forbindelse med
gangtræning 3 gange pr. døgn –
- B. gangtræner 3 gange dagligt til og fra
egen bolig i forbindelse med morgen,
middag og aftensmad
- B. følges af personalet til og fra
måltiderne.
- B. tilbydes pause, hvis der observeres
behov for dette
- Deltage i motion på afdelingen 2 gange
ugentligt.
7 – Observationer skrives i Care
- 1 gang dagligt med henblik på sikring
af målopfyldelse
8 – Evaluering/opfølgning sættes på
kørelisten til om 7 dage. Der evalueres på:
- Hvor mange gange B. har gået til og fra
egen bolig i forbindelse med
måltiderne.
- Hvordan træningen er gået ift. obs.
punkterne i handleplane
- Om der er gjort fremskridt eller tilbage
fald ift. funktionsniveauet.

Overskrift:
Inkontinens, urin

Sygeplejediagnose:
SYGEPLEJEPROBLEM: B. har nogen gange svært ved, at nå på toilettet om natten.
ÅRSAG: B. har ufrivillige bevægelser og kognitive problemer – kalder ikke selv på hjælp
SYMPTOMER/KENDETEGN: B. bruger ikke ble og der sker uheld hvis ikke han når på toilettet
RESSOURCER: B. er kontinent hvis han når på toilettet i tide.

Mål:

Handling: Plan for kortsigtede mål:

Evaluering:

Kortsigtede: At kunne holde sig tør
ved brug af ble efter 2 tilsyn om
natten inden for 2 uger.

1 – Plan aftales med B.

Daglig evaluering:
B. var tør ved tilsyn kl. 24. Var derefter på
toilettet kl. 02, hvor der ikke kom noget.
Tilsyn igen kl 04 hvor b. var våd og bleen
blev derfor skiftet.

2- Det dokumenteres at B. er informeret og
herefter har givet samtykke
3 – Stillingstagen til
information/involvering af pårørende efter
samtykke fra B.
4 – B. vejledes/guides til
- Vigtigheden af at drikke og hvornår det
vil være hensigtsmæssigt
- At ringe nødkald om natten for hjælp til
toiletbesøg.
5 - Vejledning/undervisning af personalet
- Aftenvagten skal være obs. på hvor
meget B. indtager af væske inden
sengetid.
- Aftenvagten sørger for ren flexble til
natten ved ca. kl. 22
- Nattevagten skal give ble tilsyn x 3 -

’Status’ evaluering efter 7 dage:

B. har stadig behov for et toilet besøg om
natten, da der observeres, at bleen ofte er våd.
Derfor fortsætter planen 7 dage igen og sætte
på kørelisten til evaluering igen om 7 dage.

Kl. 24 – kl. 02 – kl. 04 for at klarlægge
hvornår bleen er våd. Hvis bleen er våd
skiftes denne naturligvis.

Langsigtede: At kunne holde sig tør
hele natten uden brug af ble, inden for
4 uger.

6 - Tilbydes toiletbesøg 3 gange om natten
- Kl. 24, kl. 02, kl. 04
7 – Observationer skrives i Care 1 x dagligt
Både aften – og nattevagten. (Alle tre nat
tilsyn skal dokumenteres – var bleen våd/tør)
Ved urin lækage dokumenteres følgende:
- Tidspunkt for sidste toiletbesøg
- Hvilke bind/ble B. har på ved lækage
- Tidspunkt for hvornår bind/ble blev
påsat

-

Hvis ble/bind har vådindikator
beskrives denne

8 – Evaluering/opfølgning sættes på
kørelisten til om 7 dage. Der evalueres på:

-

Hvordan tilsynene er gået
Hvornår er uheldene sket

