Emne 49 – Revision af sundhedslovsindsatsen
'vurdering'
Prægovernancegruppens anbefaling – Indstilling til styregruppen (2/05-2018)
Indsatskataloget for helbredstilstande får en ny indsats – 'Supplerende udredning'
Indsatsen tildeles borgere, hvor der er behov for, at en helbredstilstand skal
afdækkes og udredes mere dybtgående.
Indsatsen omfatter: En supplerende og mere dybtgående udredning af én
helbredstilstand, fx en ernærings-, hukommelsesproblematik, fald eller smerter.
'Vurdering' og 'ernæringsscreening' indgår altså fremover i 'Supplerende
udredning' og udgår derfor af indsatskataloget.
Indsatsen tilføjes med følgende mapninger til helbredstilstande:
- Problemer med mobilitet og bevægelse
- Problemer med undervægt
- Andre problemer med hud og slimhinder
- Kroniske smerter
- Søvnproblemer
- Problemer med hukommelse
- Problemer med vandladning
- Problemer med urininkontinens
- Problemer med mave og tarm
- Respirationsproblemer
Styregruppens beslutning (23/05-2018)
Godkendt

Problematik
Der manglede én helbredsindsats (til erstatning af flere enkeltindsatser), der kan
tildeles ved behov for yderligere/supplerende udredning af en konkret tilstand.
'Smertevurdering' og 'vurdering af søvnmønstre' udgik derfor af indsatskataloget
og blev erstattet af indsatsen 'vurdering'.
Ifølge Sundhedsdata er vurdering et delelement i undersøgelse, og ifølge Sociale
Begreber er vurdering et delelement i opfølgningen, navnet kan derfor være
misvisende ift. at beskrive, hvad indsatsen omfatter.
Medarbejderne i kommunerne har svært ved at forholde sig til, hvornår indsatsen
skal bruges, og på prægovernancemødet d. 28 november 2017 blev det besluttet
at indsatsen 'vurdering' kræver revision.
Relevans
Problematikken er relevant for alle kommuner.

Løsningsforslag
Beskrivelsen af indsatsen 'vurdering' skal omformuleres og præciseres. Eventuelt
skal indsatsen have et nyt navn.
Indsatskataloget får en ny indsats – 'Supplerende udredning'.
Indsatsen tildeles borgere, hvor der er behov for, at en helbredstilstand skal
afdækkes og udredes mere dybtgående.
'Vurdering' og 'ernæringsscreening' udgår af indsatskataloget.
Den supplerende udredning skal omfatte afdækning og mere dybtgående
udredning af en konkret, allerede udredt, tilstand. Det kan fx dreje sig om en
faldudredning, Bradenscore eller smerteudredning.
Hvis systematikken, med én indsats til at varetage alle supplerende udredninger
skal bevares, skal ernæringsscreening desuden udgå af indsatskataloget

(indsatsen supplerende udredning skal altid kobles til én allerede udredt
helbredstilstand).
Fordele
- Mulighed for at få statistik over antal supplerende udredninger fx
faldudredninger, Bradenscore, udredning af gentagne urinvejsinfektioner osv.
- Synliggør den konkrete opgave som sygeplejen varetager
- Synliggør den opgave som specialister eller andre faggrupper varetager
- Synliggør, at den sygeplejefaglige udredning ikke altid er nok til at afdække en
specifik problematik omkring en tilstand.
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