Dokumentation af Behandlingsniveau i EPJ
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Dokumentation i EPJ
Ved fravalg eller forudgående fravalg af genoplivningsforsøg dokumenteres i Aktiviteten Behandlingsniveau og
OBS-ikonet aktiveres i henhold til anvisningerne nedenfor.

Afsnit 1: Sådan oprettes aktiviteten Behandlingsniveau
1. Gå til Patientkontekst
Dokumentation
Plan og resultater
aktiviteter
Opret aktivitet (eller brug genvejen Ctrl + T)

Højreklik i liste over

2. Indtast ”Behandlingsniveau” i søgefeltet og tilføj aktiviteten ved at trykke Enter to gange eller klikke på Tilføjikonet

.

3. Tryk OK.
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4. Aktiviteten Behandlingsniveau udfyldes.

Lægen udfylder selv skabelonen, men kan diktere yderligere til behandlingsplanen.
Der anvendes samme skabelon både, når det er patientens og når det er lægens beslutning, at der ikke skal
iværksættes genoplivningsforsøg. Under Plan noteres, hvilke oplysninger, der er modtaget fra andre
sundhedspersoner og hvilke sundhedsfaglige vurderinger, der er foretaget og hvilken information, der er givet til
patienten, nærmeste pårørende m.fl.. Her dokumenteres ligeledes, om patienten er uafvendeligt døende.
Når lægen har udfyldt skabelonen er oplysningerne tilgængelige i journalen og tager dermed højde for, at der kan
være forsinkelse på journalskrivningen. Er der hentet oplysninger fra patientens Behandlingstestamente, noteres
det ligeledes her.

Afsnit 2: Sådan aktiveres OBS-ikonet.
5. Ingen genoplivning og/eller Ikke respiratorkandidat vælges ved at klikke på OBS-ikonet

6. Herefter trykkes på

for at tilføje.

7. Vælg Ingen genoplivning eller Ikke respirator kandidat via rullemenu.
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8. Afslut med OK.

9. Registreringen kan også foretages via den udvidede patientkontekstbar (rullegardinet) .

10. OBS-ikonet vil herefter være rødt og indholdet vises ved at holde musen henover ikonet eller ved at åbne den
udvidede patientkontekstbar (rullegardinet).

Afsnit 3: Sådan læses dokumentation i aktiviteten Behandlingsniveau
11. Aktiviteten Behandlingsniveau er nu oprettet og kan ses i listen over aktiviteter i Plan og resultater. Bemærk

at OBS-ikonerne ligeledes er aktiveret og indholdet kan læses ved at holde musen henover ikonerne.
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12. Dokumentationen i aktiviteten Behandlingsniveau fremgår desuden i forskellige Overblik, fx i profilen
REG Fælles, øverst i midten.

I feltet vises seneste registrering af behandlingsniveau uafhængig af kontakter og er gældende indtil der oprettes
et nyt behandlingsniveau. Såfremt det fastsatte behandlingsniveau ophæves, udfyldes behandlingsniveau
skabelonen på ny, og det vil i visningen fremgå som ”Ingen restriktioner”.
13. Dokumentationen vil også fremgå af patientens kronologiske journal i Læs Journal.
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