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Målgruppe

Alle medarbejdere på ældrecentrene

Formål

At øge livskvaliteten for borgere tilknyttet Ældre og Omsorg
At medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende

Mål

At forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser på
hospital.
At sikre borgere forebyggelse samt hurtig behandling ved opstået
sygdom, nedsat funktionsevne, underernæring og tryksår.
At borgeren er i habituel tilstand.
Til Tidlig indsats anvendes i Brøndby Kommune:
Ændringsskema, TOBS, triagering og I sikre hænder med henblik på
at forebygge og opspore begyndende sygdom, nedsat funktionsevne,
underernæring og tryksår.
Redskaberne anvendes sammen med den daglige observation og
faglige refleksion.

Ændringsskema Ændringsskemaet ligger i Nexus under Borgeroverblik –
Ændringsskema.
Ved ændring i beboerens habituelle tilstand udfyldes et:
• Ændringsskema
• Ændringer dokumenteres som en observation og relateres til
relevant tilstand
• Der reflekteres sammen med SSA/sygeplejerske – ved hjælp af
”Inspiration til at vurdere niveauet for triagering ved ændring i
en borgeres tilstand”, (se bilag 1)
• Ud fra ændringsskemaet og tværfaglig refleksion vurderer
SSA/sygeplejerske behovet for en TOBS
TOBS
(Tidlig
Opsporing af
Begyndende
Sygdom)

TOBS-skemaet ligger i Nexus under Borgeroverblik – Tidlig indsats.
• SSA/sygeplejerske udfylder TOBS-skemaet
• Der handles efter vejledning på resultatet i TOBS-skemaet –
hyppigheden af TOBS vurderes efter udført TOBS.

Dokumentation
af samlet
vurdering

Ændringsskema, TOBS og plan dokumenteres efter gældende
dokumentationspraksis – se hjemmesiden:
http://www.brondby.dk/æo
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Undtagelse

Triage

Ændringsskemaet og TOBS anvendes ikke ved terminale borgere,
hvor der foreligger en lægelig vurdering om at der ikke skal foretages
livsforlængende behandling og hvor der er en fastlagt handleplan for
den sidste tid.
SSA/sygeplejerske har ansvar for at triagering aktiveres, udføres og
er opdateret samt at handlinger i gang sættes, (jvnf. bilag 1 og 2)
Bilagene anvendes som udgangspunkt for refleksion og tværfaglig
dialog. Der besluttes altid en evalueringsdato ved ændring i
triageringen.

Andre
samarbejdspart
nere
Lokalt tillæg
Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Når vikarer eller andre samarbejdspartnere observerer ændringer
hos en beboer skal de henvende sig til en fast medarbejder, som evt.
kan yde støtte til relevant dokumentation.

•
•
•
•
•

KL notat ”Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing”
”Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter Værktøjer til hverdagsobservationer”, Sundhedsstyrelsen 2013
”Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk
funktionsniveau og underernæring – sammenfatning af
anbefalinger”, Sundhedsstyrelsen 2013
”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat
funktionsevne hos ældre mennesker – anbefalinger til arbejdsgange
og anvendelse af redskaber, Sundhedsstyrelsen 2017
”Tidlig opsporing og forebyggelse hos ældre”, I sikre hænder 2019
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