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Indhold
Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.

Introduktion
Dette dokument er en kort vejledning til brugen af Sensum Bosteds
Sundhedsmodul.
For yderligere information henvises til ''Brugervejledning til sundhedsmodulet''
på PS Intra
http://ps.intra.rm.dk/kvalitet/Social/Socialsundhed/implementering-afsundhedsmodulet/

Om modulet Sundhedsmodul
Modulet er designet til at hjælpe med den daglige sundhedsfaglige
dokumentation. Modulet indeholder de 12 sundhedsfaglige problemområder,
CAVE, sundhedsprofilen samt de sundhedsfaglige kontakter.

Sundhedsmodulet
Dagbog
Når man vil dokumentere noget sundhedsfaglig skal det altid foregår igennem
Sundhedsmodulet. Det vil sige, at man ikke går ind i den generelle dagbog og
opretter et dagbogsnotat, men at man går ind i Sundhedsmodulet på
problemområdet og opretter dagbogsnotat på enten problemområdet eller
tilstanden.
For at kunne lave et dagbogsnotat til problemområdet eller tilstanden, skal
man folde problemområdet ud.

Billede 1.6 Fold problemområdet ud

(Billede 1.6 viser, hvor man skal trykke for at folde et problemområde ud

Når man folder hvert enkelt problemområde ud, så kan man oprette
dagbogsnotater.
Billede 1.7 Opret dagbogsnotat på et aktuelt problem

(Billede 1.7 viser, at der kan oprettes dagbogsnotater på problemområdet og på tilstanden)

Under et aktuelt problem kan man både oprette dagbogsnotater på
problemområdet(den øverste blå pil) og på tilstanden(den nederste blå pil).
Hvis man vil dokumentere omkring en bestemt handling, så opretter man et
dagbogsnotat under tilstanden. Dette kunne fx handle om, hvordan det er gået
med problemet eller om handlingerne til problemet er blevet udført.
Opretter man et dagbogsnotat på problemområdet(den øverste blå pil), så gør
man automatisk dagbogsnotatet mere generelt, så det ikke omhandler det
problem, som borgeren i forvejen har beskrevet.
Under et potentielt problem og ingen problem kan man kun oprette
dagbogsnotater et sted.
Billede 1.8 Opret dagbogsnotat på et potentielt problem

(Billede 1.8 viser, at man kun kan oprette dagbogsnotater et sted)

Billede 1.9 Opret dagbogsnotat på ingen problem

(Billede 1.9 viser, at man kun kan oprette dagbogsnotater et sted)

Problemområderne er tilknyttet det der kaldes FSIII overskrifter, og disse
følger med ind i dagbogen.
Hvis man opretter et dagbogsnotat under problemområdet, så vil det fremstå i
dagbogen med FSIII overskriften efter det pågældende problemområde. Hvis
man opretter et dagbogsnotat under en tilstand, så vil det fremstå i dagbogen
med FSIII overskriften efter det pågældende problemområde og den
pågældende tilstand.
Billede 1.10 FSIII overskrift

(Billede 1.10 viser, hvordan dagbogsnotaterne ser ud med FSII overskrifter i dagbogen)

