Action card vedr.
ambulatoriesygeplejerskers og
sygeplejefagligt personale i Opsøgende
Psykoseteams sygeplejefaglige optegnelser
i journalnotatmodul
Sygeplejenotatet skal omfatte følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Formålet med ambulatoriesygeplejerskens besøg
Sygeplejenotat 1
Sygeplejeproblemer 2 der skal arbejdes med
Mål for de enkelte sygeplejeproblemer opstilles
Interventioner
Evaluering
Forløbsnotat 3 ved behov
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Sygeplejenotater indeholder data og observationer som har
sygeplejefaglig relevans – skal være informative og beskrivende og
indeholde fagudtryk. Desuden dokumenteres – hvis det er beskrevet i en
retningslinje – at den planlagte pleje er fulgt eller evt. afvigelser beskrives
(Sygeplejejournalen 2010)

2

Se definition i PRI dokumentet ambulatoriesygeplejerskers
dokumentation af sygeplejen i journalnotatmodul

3

Forløbsnotater omhandler en beskrivelse af forløbet der er gået forud for
en eller anden afvigelse i patientens adfærd/sygdomstilstand, der
medfører her og nu ændringer i behandling og pleje. Hændelsesforløbet
beskrives fra begyndelse til slut som en historie (Sygeplejejournalen 2010)

Psykokognitiv problematik: er problemer i forbindelse med
forstyrrelser i medfødte, udviklingsrelaterede og/eller erhvervede
mentale evner, så tilpasningsevnen er nedsat og adfærden
afvigende. Både mangelfuld udvikling og svækkelse af kognitive og
psykologiske funktioner skaber problemer i dagliglivet i form af
uhensigtsmæssige reaktioner og responser
Funktionel problematik: er forstyrrelser i funktioner og færdigheder
som har betydning for daglige gøremål og som forhindrer sædvanlig
social omgang, fx energi og energiforbrug, udførelse af daglige
gøremål, kommunikation med andre og deltagelse i et normalt socialt
liv.
Sikkerhedsproblematik: drejer sig om at patienten har problemer som
udgør en direkte trussel mod liv, helbred og velvære. Det kan både
være potentielle problemer som følge af et sygdomsforløb eller
komplikationer til medicinsk behandling. Det kan også være
problemer knyttet til at patienten kan udgøre en trussel for sig selv
og/eller andre.
Fysiologisk problematik: er knyttet til forstyrrelser eller skader i
biofysiske strukturer så kroppen ikke fungerer som den skal.
Eksistentiel problematik: betyder at patienten har situationsbetingede
problemer som er knyttet til oplevelser og erfaringer her og nu.
Problemerne har karakter af velværeproblematikker og
mestringsproblematik.
Livsstilsproblematik: er knyttet til en generel viden om sundhed og
overbevisninger om egen sundhed. Problemerne består i at den
daglige adfærd indbefatter sundhedsfjendtlige vaner og risikoadfærd.
Netværks- og familieproblematik: Netværksproblematikker drejer sig
om funktionelle of strukturelle aspekter i patientens netværk.
Familieproblematik er knyttet til familieenheden og/eller forældrene
og har en sådan karakter at velvære, sundhed og liv er truet. Det kan
dreje sig om problemer relateret til forældrenes rolleudøvelse,
familiens funktion eller egen rolleudøvelse.

