Emne 44: Beskrivelse af forventede
helbredstilstande
Prægovernancegruppens anbefaling – Indstilling til FSIII sekretariatet og
styregruppen (2/05-18)
Det indskrives i metodehåndbogen, at følgende udtryk anbefales til fastlæggelse af
forventet (helbreds)tilstand:
- Forsvinder
- Mindskes
- Forbliver uændret
Beskrivelse af ´tilstandspræcisering´ i metodehåndbogen ændres:
"Vurdering, som for helbredstilstande er en obligatorisk, kort og præcis konkretisering af
tilstanden. Dette kan eks. være:
- Kendetegn/observationer (fx åndenød)
- Borgers udsagn (fx smerte over brystkassen)
- Reaktioner/adfærd (fx vrede, sorg)
Den korte tekst skal ligeledes kunne anvendes ift. opstilling af forventet tilstand.
Niveau (evt. størrelse af problem), er for helbredstilstande en ikke-obligatorisk FSIII
oplysning. Der eksisterer ikke, hverken nationalt eller internationalt, en skala, som
umiddelbart kan anvendes ift. helbredstilstande. FSIII som metode arbejder derfor ikke
med en skalering på helbredstilstande. Det er en lokal beslutning om den enkelte
kommune, ønsker at definere og anvende en skala.
Den tredje del af tilstandspræciseringen er en årsag, der kan være en ustruktureret tekst,
en anden tilstand (funktionsevne- eller helbredstilstand) eller en lægelig stillet diagnose.
Årsag til tilstanden er en ikke-obligatorisk oplysning.
Endelig er det muligt at berige den valgte tilstand med en ikke-obligatorisk faglig
vurdering, der yderligere udbygger dokumentationen af FSIII tilstanden, feltet faglige
notater. Fagligt notat er konklusion, dvs. resultatet af den faglige vurdering ift. borgerens
overordnede problem og behov.
Til beskrivelse af den forventede tilstand har praksis vist, at nedenstående udtryk med
fordel kan anvendes:
- Forsvinder
- Mindskes
- Forbliver uændret"

Endeligt anbefales det, at der efter ca. 1 år, tages stilling til, om der skal laves en
klassifikation til forventede helbredstilstande, med ovenstående udtryk.

Sekretariatets/Styregruppens beslutning (26/11-18)
Godkendt af FSIII sekretariatet.

Problematik
Erfaringen fra praksis er, at medarbejderne har svært ved at beskrive den forventede
helbredstilstand, da det er fritekst.

Relevans
Dette er en generel tilbagemelding fra kommunerne, ikke kun fra Københavns Kommune, som
har rejst problematikken.

Løsningsforslag
Vi arbejder i SUF på at lave en uddybende beskrivelse, som kan hjælpe medarbejderne med
dette.

Afsender
SUF, Kbh., 23/11-2017

