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1. Formål 

Formålet er at fremme borgerens fysiske og mentale sundhed, samt trivsel. Formålet er 

ligeledes at sikre borgerens adgang til behandling med sundhedsfaglige fagpersoner og støtte 
borgerens adgang til sundhedsfremmende tiltag. 

 

2. Anvendelsesområde 

Borgere tilknyttet de regionale sociale botilbud i Region Sjælland. 

 

3. Fremgangsmåde 

I arbejdet med at fremme borgerens sundhed og trivsel indgår nedenstående elementer i det 
retningsgivende dokument: 

3.1. Sundhedsfaglig screening 

3.2. Sundhedsfaglig dokumentation på de 12 sundhedsfaglige problemområder 

3.3. Anden sundhedsfaglig dokumentation 

3.3.1. Ulykkestilfælde 

3.3.2. Smitsom sygdom 

3.3.3. Akut sygdom 

3.3.4. Kronisk sygdom 

3.3.5. Terminal behandling 

3.3.6. Tilkald af læge 
 

3.1 Sundhedsfaglig screening 
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For at skabe et systematisk overblik over borgerens sundhedstilstand iværksættes en 

sundhedsfaglig screening. Screeningen foregår så vidt muligt i samarbejde med borgeren, med 
henblik på at målrette de enkelte sundhedsfaglige og sundhedsfremmende tiltag.  

Inddragelse af borger, forældremyndighedsindehaver, pårørende, værger og 

fremtidsfuldmægtig i den sundhedsfaglige screening: 

 Borgeren skal inddrages i det omfang denne har ressourcer til det. 

 Forældremyndighedsindehavere skal inddrages hvis borgeren er under 15 år. 

 Forældremyndighedsindehavere kan inddrages hvis borgeren er mellem 15 år og 18 år, 

og ellers skal forældremyndighedsindehaver orienteres. 

 Hvis en borger over 18 år varigt ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan 

informeret samtykke gives af borgerens nærmeste pårørende, en værge eller en 

fremtidsfuldmægtig. De pårørende, værgen eller den fremtidsfuldmægtige skal have 

information i det omfang, det er nødvendigt for at varetage borgerens interesser i den 

konkrete situation. 

 

Hvis en borger eller forældremyndighedsindehaver ikke ønsker at deltage i screeningen skal 

den gennemføres uden og det noteres under problemområdet. Sundhed skal italesættes med 

udgangspunkt i borgerens interesser, ønsker og engagement og på den måde med relevans for 
borgerens hverdagsliv. Relevant sundhedspersonale involveres efter behov.  

 

Den sundhedsfaglige screening skal finde sted senest 25 dage efter indskrivning på 

tilbuddet. Herefter skal den som minimum gennemføres en gang om året – og altid 

ved ændringer i borgerens habituelle sundhedsfaglige tilstand. 

Ansvaret for den sundhedsfaglige screening påhviler sundhedsfaglig eller 

medicinansvarlig medarbejder, og alle medarbejdere skal løbende dokumentere i 

relevante dagbogsnotater. 

 

 

 

Nedenstående 12 sundhedsfaglige problemområder udgør den sundhedsfaglige 

screening. 

1. Funktionsniveau: F.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activites of 

Daily Living)  

2. Bevægeapparat: F.eks. behov for træning, balanceproblemer eller evt. faldtendens  

3. Ernæring: F.eks. under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af 

sygdom, handicap eller behandling. 

4. Hud og slimhinder: F.eks. forandringer og sygdomme i hud, slimhinder og andre væv: 

F.eks. muskler, hår og negle.  

5. Kommunikation: F.eks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen. 

6. Psykosociale forhold: F.eks. arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed eller 

eventuelle livsstilsproblemer, misbrug og mestring af eget liv. 

7. Respiration og cirkulation: F.eks. luftvejsproblemer som åndenød, hoste, fejlsynkning, 

legemstemperatur, blodtryk og puls 

8. Seksualitet: F.eks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom, lægemidler eller handicap. 

9. Smerter og sanseindtryk: F.eks. akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer 

med syn og hørelse  

10. Søvn og hvile: F.eks. Faktorer som diagnoser eller handicap som letter eller hindrer 

søvn og hvile.  

11. Viden og udvikling: F.eks. behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, 

syg-domsindsigt, hukommelse, kognitivt niveau. 

12. Udskillelse af affaldsstoffer: F.eks. inkontinens, obstipation, diarré.  
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I gennemførelse af den sundhedsfaglige screening på den enkelte borger vurderes hvert 

problemområde i forhold til om det er: Ikke aktuelt problem, potentielt problem eller aktuelt 

problem. Hvis der er brug for yderligere afdækning sættes vurderingen til ”Ikke besluttet”, og 

det noteres, hvad der mangler afdækning omkring. 

 

Ved aktuelle problemer skal der yderligere oprettes tilstande, der mere specifikt beskriver 

problemet.  

 

Ikke aktuelt problem: 

Intet synlig problem indenfor aktuelle problemområde.  

Potentielt problem: 

Et problemområde der har indbygget en risiko for at udvikle sig til et aktuel problem.  

F.eks. Velbehandlet epilepsi, tilstande der er i bero eller tilstande der med forbyggende 

indsats der ikke udvikler sig. 

En borgers funktionsnedsættelse skal altid gøre problemområdet til minimum et potentielt 
problem. 

Potentielle problemer kræver øget observationer og evt. undersøgelser/målinger. 

Aktuelt problem: 

Et problemområde der er til stede her og nu. Som har betydning her og nu, som kræver 

aktiv handling. F.eks. Medicinsk behandling, sår– og kompressionsbehandling, 
sansestimulation og ergo- og fysioterapi.  

 

Når der oprettes et nyt potentielt eller aktuelt problem skal den sundhedsfaglige/ 

medicinansvarlige samtidig oprette første dagbogsnotat via sundhedsmodulet, således at 

ændringen bliver synlig for alle medarbejdere omkring borgeren. Herefter er det alle 

medarbejderes ansvar løbende at dokumentere i den relevante dagbogstype via 

sundhedsmodulet. 

 

Problemområder skal altid opdateres ved ændringer i borgerens habituelle sundhedstilstand og 

minimum en gang årligt. Ved ændringer i borgerens habituelle tilstand er den 

sundhedsfaglige/medicinansvarlige medarbejder ansvarlig for at oprette potentielle og aktuelle 

problemer i sundhedsmodulet i Sensum One.  

 

Det er ligeledes den sundhedsfaglige/medicinansvarlige medarbejders ansvar løbende evaluere 

om den iværksatte handling har effekt eller der skal tages kontakt til den 

behandlingsansvarlige sundhedsperson.   

 

Det er den sundhedsfaglige/medicinansvarlige medarbejders ansvar at afslutte 

sundhedsfaglige problemer/tilstande som er færdigbehandlede, og samtidig skrive et 

dagbogsnotat via sundhedsmodulet om at problemrådet ikke længere er et aktuelt problem.  

 

Screeningen skal således anvendes som et dynamisk værktøj, der altid afspejler borgerens 

aktuelle tilstand. Det kan henvises til beskrivelser i VUM/ICS i sundhedsmodulet for at undgå 

dobbeltdokumentation, så sundhedsmodulet er opdateret med borgerens aktuelle tilstand.  

 

Den sundhedsfaglige/medicinansvarlige er således ansvarlig for at screeningen dokumenteres 

og følges op, samt inddrager relevante fagpersoner. Alle medarbejdere er ansvarlige for at 

borgeren støttes i kontakten med disse, men sundhedsfaglige/medicinansvarlige har et 

skærpet ansvar.  
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3.2. Sundhedsfaglig dokumentation på de 12 sundhedsfaglige problemområder  

Der skal løbende dokumenteres i sundhedsmodulet på aktuelle og potentielle problemområder 

som beskrevet i ovenstående afsnit 3.1. Desuden skal der under borgerens basisoplysninger 

altid findes en opdateret liste over borgerens diagnoser. I sundhedsmodulet henvises der til 

basisoplysningerne, hvor diagnoser er beskrevet. Borgerens habilitet beskrives i 

Sundhedsmodulet under Sundhedsprofil.  

 

Sundhedsfaglige observationer, der gøres på borgeren, dokumenteres i dagbogen via 

sundhedsmodulet ”under relevant problemområde” og ellers i VUM/ICS dagbogstypen 

Sundhedsforhold (under kategorien Sundhedsforhold).  

 

Ud fra dokumentationen i VUM/ICS vurderer en sundhedsfaglig/medicinansvarlig medarbejder 

hvorvidt der skal oprettes et problemområde i sundhedsmodulet i Sensum One. Denne 

vurdering foretages med udgangspunkt i de 12 sundhedsfaglige problemområder, og Fælles 

Sprog III (Guide til helbredstilstande 1.6 (fs3.nu)) kan bruges som hjælpeværktøj. 

 

Der skal der altid oprettes et potentielt eller aktuelt problem i sundhedsmodulet, samt 

dokumenteres her, når borgeren modtager lægeordineret behandling, eller hvor der er 

ordineret en sundhedsfaglig opfølgning (f.eks. medicinering, sårpleje, fysioterapi etc.). 

 

Når der oprettes et nyt potentielt eller aktuelt problem skal den sundhedsfaglige/ 

medicinansvarlige samtidig oprette første dagbogsnotat via sundhedsmodulet ”under relevant 

problemområde”, således at ændringen bliver synlig for alle medarbejdere omkring borgeren. 

Herefter er det alle medarbejderes ansvar løbende at dokumentere. Det er ligeledes den 

sundhedsfaglige/medicinansvarlige løbende at evaluere på aktuelle tilstande og tage kontakt til 

relevante fagpersoner. 

 

Aftaler og opfølgning hos læge eller anden sundhedsperson skrives i dagbogen i det aktuelle 

problemområde, og datosatte konsultationer dokumenteres samtidig i borgerens kalender i 

Sensum One.  

 

 

3.3. Anden sundhedsfaglig dokumentation 

Udover den sundhedsfaglige screening og opfølgning, der sikrer en sammenhængende 

sundhedsfaglig dokumentation, skal nedenstående følges og dokumenteres i relation til: 

1. Ulykkestilfælde 

2. Smitsom sygdom 

3. Akut sygdom 

4. Kronisk sygdom (Indgår i den Sundhedsfaglig screening og dokumentation heraf) 

5. Terminal behandling 

6. Tilkald af læge 

 

Ved kontakt til borgerens praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge, sygehus mm. skal der 

indhentes samtykke, og det skal dokumenteres under samtykke. 

 

3.3.1 Ulykkestilfælde 

Ved ulykke skal personalet skabe overblik, begrænse skaden og tilkalde hjælp efter behov. Det 

tilsigtes at bevare ro og overblik, og én medarbejder opfordres til at påtage sig det 

overordnede ansvar. 

 

Kræver ulykkestilfældet kontakt til læge, skadestuen eller lign. se da afsnit ”3.3.5 Tilkald af 

læge”. Der skal ringes 112 ved situationer med fare for liv, ejendom eller miljø. 

 

http://www.fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Guide-til-helbredstilstande.pdf
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Kræver ulykkestilfældet krisehåndtering, henvises til retningsgivende dokument 

”Beredskabsplan for krisehåndtering på Socialområdet”. De tilstedeværende medarbejdere har 

ansvaret for, at reagere på forholdende og handle efter beredskabsplanens anvisninger.  

 

Beskrivelse af ulykke samt handling dokumenteres i borgerens dagbog. Information til 

samarbejdspartnere, Socialtilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed, handlekommune 

forældremyndighed, værge eller andre relevante samarbejdspartnere, skal dokumenteres.  

 

LOKALE TILFØJELSER – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Fx vedr: 
 Hvordan skal personalet forholde sig i tilfælde af ulykkestilfælde – dvs. vurdering om der er brug for at tilkalde 

brandvæsen, politi osv.  
 

Hver enhed har en brandevakueringsplan, der beskriver hvordan man skal forholde sig i tilfælde af 
brand. Vi har et retningsgivende dokument, beredskabsplan for krisehåndtering på Socialområdet, der 
beskriver hvordan man skal forholde sig i en given situation. Medarbejderne skal kontakte nærmeste 
leder og sammen finde ud af situationens omfang og handlemuligheder. I tilfælde af smitsom sygdom 
har vi udarbejdet en instruks covid-19, der beskriver hvordan man skal forholde sig og agere som 
medarbejder i den pågældende situation.  

 
 Ansvarsfordeling 

 
Ansvarsfordelingen er beskrevet i det retningsgivende dokument, beredskabsplan for krisehåndtering.  
 
 Hvordan ulykkestilfælde dokumenteres og forebygges 

 
Der er følgende muligheder for dokumentation af ulykkestilfælde:  

- Anmeldelse af arbejdsskaber og hertil årsagsanalyser  
- UPS’s skemaer – anvendes som dokumentation af hændelsen og idéer til forebyggelse.  
- Risikovurderinger af borgerne, der præciserer risikoen for udadreagerende adfærd hos 

borgeren, og i hvilke situationer det kan forekomme.   

 

 

3.3.2 Smitsom sygdom 

Ledelsen har ansvaret for, at alle relevante medarbejdere informeres og instrueres i korrekt 

adfærd ifm. smitsom sygdom og smitterisiko, herunder evt. delegere til relevant 

sundhedsfagligt personale i eget eller eksternt regi, og sikre nødvendig information og tydelige 

beskrivelse af nødvendige handlinger som skal følges i det pågældende tilfælde. 

 

Der foretages en vurdering i forhold til orientering til alle relevante parter/berøringsflader ud 

fra den aktuelle situation i forhold til, hvordan denne orientering bedst formidles og for at sikre 

optimale vilkår for, at minimere smitterisiko.  

 

Smitsom sygdom, hvor der opstartes behandling eller der er smitterisiko, dokumenteres i 

dagbogen via sundhedsmodulet ”under relevant problemområde” hvor handlinger og aftaler 

noteres samt evaluering/opfølgning foretages.  

 

Der henvises yderligere til det regionale retningsgivende dokument om Håndhygiejne. 

 

LOKALE TILFØJELSER – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Fx vedr: 
 Hvem har ansvaret for at informere om og instruere i korrekt adfærd ifm. smitsom sygdom og smitterisiko 

 
Der er udarbejdet en lokal retningslinje for håndtering for Covid-19, der beskriver ansvarsfordeling, 
hvordan medarbejdere skal forholde sig og håndtere mistanke om smitte og udbrud af Covid-19.  
 
 
 Hvem har ansvaret for at inddrage relevante samarbejdspartnere 

Ledere og sundhedspersonale  
 
 Hvordan smitterisiko dokumenteres 
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3.3.3 Akut sygdom (eksempelvis ændret bevidsthedsniveau): 

Der skal ringes 112 ved livsfare og behov for akut udrykning. 

 

Ved Akut opstået sygdom, der ikke er livstruende kontaktes praktiserende læge, vagtlæge, 

speciallæge, sygehus mm.  

 

Det skal dokumenteres i Sensum One i et dagbogsnotat – via sundhedsmodulet ”under 

relevant problemområde” eller i ICS/VUM Sundhedsforhold. I dagbogsnotatet skal det 

beskrives hvad der er sket, hvem der er taget kontakt til samt eventuelle anvisninger fra læge 

og/eller aftaler der er indgået.  

 

Sundhedsfaglig/medicinansvarlig skal overveje om der skal ændres i vurderingen af et 

problemområde i sundhedsmodulet. 

 

 

LOKALE TILFØJELSER – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Fx vedr: 
 Arbejdsgange og ansvarsfordeling i personalegruppen 

  
Det er sygeplejerske der opretter ændringer i vurderingen af problemområdet inde i sundhedsmodulet i 
Sensum One. Ved fravær af sygeplejerske er det de medicinansvarlige. Ved ændringer i 
sundhedsmodulet, gør sygeplejerske eller den medicinansvarlige resten af personalegruppen, 
opmærksomme på ændringen.  
 
 Hvem der skal kontaktes – herunder noteres relevante telefonnumre til f.eks. vagtlæge 

 
Jens Ole Jacobsen, praktiserende læge, Kalundborg tlf. 5951 3132  
 
Vagtlæge 7015 0700  
 
 
 

 

 

 

3.3.4 Terminal behandling: 

I forbindelse med terminal behandling og pleje tager ledelsen konkret stilling om det er en 

opgave tilbuddet kan påtage sig. Ledelsen har i den forbindelse ansvaret for at relevant 

eksternt sundhedsfagligt personale kontaktes ift. en vurdering af situationen og hvordan der 

kan og skal handles på det.  

 

Hvis tilbuddet forestår den terminale behandling skal der, der i samarbejde med relevante 

sundhedspersoner, udarbejdes en plan for hvordan der handles og hvem der skal involveres.  

 

Terminal behandling dokumenteres under relevant problemområde i sundhedsmodulet. 
 

Der henvises yderligere til regionalt retningsgivende dokument for Fravalg af livsforlængende 

behandling. 

 

 

LOKALE TILFØJELSER – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Fx vedr: 
 Arbejdsgange og ansvarsfordeling i personalegruppen 
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Det er lederens ansvar, at vurdere hvilke medarbejdere med sundhedskursus 1, der skal varetage den 
terminale behandling.  

 
 Hvem der skal kontaktes 

Det er ledelsen der har kontakten med pårørende. Sygeplejerske har kontakt til ekstern 
sundhedspersonale.   
 
 Hvordan terminal behandling dokumenteres 

Terminal behandling dokumenteres i borgeren dagbog jævnfør behandlingsplan fra læge.  
 Fravalg af livsforlængende behandling skal fremgå af borgerens sundhedsprofil i Sensum One  

 

 

 

3.3.5 Tilkald af læge: 

Borgerens praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge, sygehus mm. kontaktes ved behov. Ved 

kontakten anbefales det at der tages udgangspunkt i tjeklisten ”ISBAR” 

 

Kontakt til læge skal dokumenteres i Sensum One dagbogen via sundhedsmodulet ”under 

relevant problemområde” eller via Dagbogskategorien Ekstern kontakt. Det skal beskrives 

hvad der er sket (indikation), hvem der er taget kontakt til, tidspunkt, eventuelle anvisninger 

fra læge og/eller aftaler der er indgået.  

 

Kontaktoplysninger på borgerens egen læge m.m. fremgår i Sensum under 

Samarbejdspartnere. 

 

LOKALE TILFØJELSER – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Fx vedr: 
 Arbejdsgange og ansvarsfordeling – Hvem kontakter læge 

Borgeren selv, pædagogisk- og sundhedspersonale  
 
 Hvordan kontaktes læge 
Telefonisk  

 
 Hvilken læge kontaktes i hvilke situationer 

Den behandlingsansvarlige læge afhængig af den pågældende situation, fx egen læge, speciallæge, 
hospitalslæge mm.  

 

 

 

4. Ansvars- og opgavefordeling 

 

4.1. Ordinerende læges ansvar: 

 

Den ordinerende læge er ansvarlig for at: 

 Indhente informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling hos borgeren eller forældre 

/ værge. 

 Sikre sig, at den medarbejder/det tilbud, der skal udføre en ordineret sundhedsfaglig 

behandling, besidder de rette kompetencer til at varetage denne, idet 

personalet/tilbuddet fungerer som lægens medhjælp.  

 Følge op på behandlingsplaner – herunder blodprøver, kontroller mv. - der måtte være 

en del af en ordineret behandling. 

 

4.2. Institutionsledelsens ansvar: 

 

Institutionsledelsen er ansvarlig for at: 
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 Sikre at det retningsgivende dokument Sundhed og Trivsel er kendt og anvendt af 

medarbejderne. 

 Sikre at sundhedssamtaler og sundhedsscreeninger gennemføres minimum en gang 

årligt på alle borgere 

 Sikre at den sundhedsfaglige dokumentation dokumenteres korrekt i Sensum One. 

 Sikre at medarbejderne herunder evt. vikarer besidder de rette sundhedsfaglige 

kompetencer i henhold til de sundhedsfaglige opgaver, medarbejderne skal varetage. 

 Definere ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder 

vikarer og i den forbindelse definere regler for delegation af 

sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver. 

 

 

4.3. Medarbejdernes ansvar 

 

Medicinansvarlige/sundhedsfaglige medarbejderes ansvar: 

 Kende og arbejde i overensstemmelse med det retningsgivende dokument for 

Sundhedsfaglig kompetencebeskrivelse samt ansvars- og opgavefordeling. 

 Kende og arbejde i overensstemmelse med det retningsgivende dokument Sundhed og 

Trivsel. 

 Udøve sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver ansvarligt og reflekterende og 

dokumentere disse.  

 Støtte borgeren i sundhedsfremmende aktiviteter samt i at modtage behandling fra 

relevante fagpersoner. 

 Frasige sig de delegerede sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver, 

medarbejderen vurderer ikke at kunne varetage. 

 

Alle medarbejderes ansvar: 

 Kende det retningsgivende dokument for Sundhedsfaglig kompetencebeskrivelse samt 

ansvars- og opgavefordeling 

 Kende og arbejde i overensstemmelse med det retningsgivende dokument Sundhed og 

Trivsel. 

 Udøve sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver ansvarligt og reflekterende og 

dokumentere disse. 

 Støtte borgeren i sundhedsfremmende aktiviteter samt i at modtage behandling fra 

relevante fagpersoner. 

 Frasige sig de delegerede sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver, 

medarbejderen vurderer ikke at kunne varetage. 
 

 

5. Definitioner 

ADL:  

Vurdering af funktionsevnen med udgangspunkt i aktiviteter af betydning for almindelig daglig 

livsførelse. 

 

Akut sygdom:  

Pludseligt opstående og ofte hurtigt forløbende sygdom. Modsat kronisk. 

 

Behandlingsplan:  

En behandlingsplan er en plan som indeholder identificerende og bedømte behov og 

problemer, planlægning, udført pleje og opnåede resultater.  

 

Delegation:  
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Overdragelse eller videregivelse af en opgave fra en person til en anden. 

 

Funktionsniveau:  

Et mål for et menneskes evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. 

Funktionsevnen kan være nedsat pga. fysisk eller psykisk sygdom eller som følge af fysiologisk 

eller mental aldring. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til, hvad personer af samme 

alder og køn kan klare.  

 

Helbredstilstand:  

Beskriver borgerens aktuelle og/eller potentielle helbredsproblemer inden for de 12 

sygeplejefaglige problemområder. Derudover beskrives borgerens ressourcer i forhold til 

borgerens helbredsproblemer, og hvordan de kan understøttes eller styrkes.  

Helbredstilstanden beskrives både ud fra borgerens egen oplevelse af helbred og sygeplejens 

faglige vurdering af helbredet.  

 

Informeret samtykke:  

Informeret samtykke betyder, at lægen skal sikre sig, at borgeren har forstået undersøgelses- 

og behandlingsmulighederne samt eventuelle risici. Borgeren bestemmer selv, om en tilbudt 

undersøgelse eller behandling skal iværksættes. Borgeren kan til hver en tid tilbagekalde dette 

samtykke.  

 

Inkontinens:  

Problemer med at kontrollere urin eller afføring. 

 

ISBAR:  

Tjekliste til sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand. 

 

Kronisk sygdom:  

Når noget er kronisk er det altså langvarigt /i langsom udvikling. Modsat akut. Det har ikke 

indflydelse på, om sygdommen er helbredelig eller ej.  

 

Lægens medhjælp:  

Medhjælpen er den person/gruppe af personer, som får delegeret udførelsen af den 

forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed fra den ordinerende læge. Medhjælpen kan både 

være autoriserede sundhedspersoner og andre personer uanset uddannelse og baggrund. 

 

Medicinansvarligt personale:  

Personale der har gennemgået det tidligere kursus for medicinansvarlige på Socialområdet 

eller Sundhedskursus 2, eller tilsvarende.  

 

Obstipation:  

Forstoppelse 

 

Problemområde:  

De 12 sundhedsfaglige problemområder bruges som et redskab til at danne sig et overordnet 

overblik over borgerens sundhedsfaglige helbred samt evt. tilbagevendende helbredsmæssige 

problemstillinger og efterfølgende gøre sig overvejelser over, om læge skal kontaktes eller 

hvilke tværfaglige samarbejdspartner der kan være relevante at inddrage. 

 

Det Risikobaserede tilsyn:  

Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Smitsom sygdom:  

En virus eller bakterie der smitter mellem mennesker, og som udløser en sygdom/tilstand.  
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Sundhed:  

Forstås ud WHO (1948) sundheds-definition: ”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, 

mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed”. 

 

Sundhedsfagligt personale:  

Defineret som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i 

henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte 

patient 

 

Sundhedsfaglig screening:  

Gennemgang og afdækning af potentielle og aktuelle sundhedsfaglige problemområder hos 

den enkelte borger. 

 

Sundhedsfaglige ordinationer:  

Kan omhandle medicin eller eksempelvis behandling med støttestrømper. 

 

Sundhedsfremme:  

Aktiviteter og initiativer hos den enkelte borger for så vidt muligt at fremme og oparbejde 

ejerskab og empowerment i forhold til egen sundhed og trivsel. Sundhedsfremme kan ikke 

sidestilles med forebyggelse. 

 

Terminal:  

Den sidste fase af uhelbredelig sygdom. Den indtræder når helbredende behandling er ophørt.  

 

Trivsel:  

Udtryk for et velbefindende der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, 

handlekraft og glæde ved livet. 

 

Ulykke:  

En ulykke er en utilsigtet hændelse, hvor en eller flere personer kommer til skade eller hvor 

materiel beskadiges, uden intention eller overlæg. 

 

 
6. Referencer 

 

 

 

 

  Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (retsinformation.dk) 

 

Journalføringsbekendtgørelsen (retsinformation.dk) 

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed) (retsinformation.dk) 

 

Om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk) 

 

Vejledning om udfærdigelse af instrukser\n(Til landets sygehuse mv.) (retsinformation.dk) 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9019
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/530
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1219
https://stps.dk/da/tilsyn/om-tilsyn/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2000/9001
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Region Sjællands regionale retningsgivende dokumenter - Retningsgivende dokumenter 
(regionsjaelland.dk): 

 Fravalg af Livsforlængende behandling 

 Håndhygiejne 

 Samtykke 

 Beredskabsplan for krisehåndtering på Socialområdet 
 

Fælles Sprog III – guide til helbredstilstande – Guide til helbredstilstande 1.6 (fs3.nu) 

 

Tjekliste til sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand. ISBAR - ISBAR – 
tjekliste til sikker mundtlig kommunikation | Patientsikkerhed 

 

7. Dokumentation 

Sundhedsmodulet i Sensum One 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/kvalitetsarbejdet/retningsgivendedokumenter/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/kvalitetsarbejdet/retningsgivendedokumenter/Sider/default.aspx
http://www.fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Guide-til-helbredstilstande.pdf
https://patientsikkerhed.dk/isbar/
https://patientsikkerhed.dk/isbar/

