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Lathund till hur planer används och hittas i Sofia Omfale
Syfte:
Planer i journalen görs på olika problem som ska åtgärdas. Där görs en identifikation av vad som är
problemet, vilket mål som ska uppnås, vilka åtgärder som vidtas, uppföljning och resultat. Planer
kan göras på exempelvis förstoppning, gåträning och sår. Hänvisning till att plan öppnas sker i
statusanteckning, ex. fortsatt dokumentation se plan, under aktuellt sökord.
Genom att dokumentera i planer uppnås bättre översikt, det blir lättare att hitta tidigare insatser och
se resultat, och följa den röda tråden.
Det innebär även kvalitetssäkring i journalföringssystemet.
Enligt Socialstyrelsen ska planer upprättas.

Vem gör vad?
Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast upprättar planerna, fastställer mål och åtgärder.
Omvårdnadspersonal skriver under rubriken Uppföljning.

Exempel på plan:
Problem: Bensår höger underben.
Mål: Sårläkning
Åtgärder: Omläggning enligt ordination från hudmottagningen SuS. Tvätta med NaCl, Duoderm
hydrogel i såret, zinkpasta på sårkanterna, täcks med Solvalinkompress. Omlägges två gånger i
veckan.
Övriga åtgärder som vidtas, ex. behov av extra proteinberikad kost för sårläkningen.
Uppföljning: Här skrivs omläggningarna och utseende av såret.
Resultat: Såret har läkt efter fyra månaders omläggning.

Att hitta planen :
1.Välj person och ta fram journalen. Tryck på knappen journal, då kommer du in i journalen.
Öppna sökordsträdet helt med att trycka på mappen ”utvidga sökordsträd” eller att klicka i rutan vid
Status.
Då framträder alla sökord och planerna syns i annat tecken.
Klicka på plustecknet framför planen, detta gör att hela planen framträder med Problem/behov, Mål,
Åtgärder, Uppföljning och Resultat.

Att skriva i planen :
Omsorgspersonal kan endast skriva under sökordet ”Uppföljning” i plan. För att få fram
skrivfönstret klickar man på ordet ”uppföljning”.

När målet är nått för planen så avslutas den och resultatet skrivs in i statusanteckning under det
sökord som använts. Avslutad plan markeras med rött kryss i sökordsträdet.
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2. När rapporter läses kan man från detta läge gå vidare till vårdplan. När rapporten tas fram visas
två rader benämda ”Jour” (journal) och ”Vpl”(vårdplan).Där under finns det angivet ja eller nej. Om
det står ja finns ny journalanteckning  i respektive vårdplansanteckning. På höger sida finns knappar
märkta ”visa journal” och ”visa vårdplaner”.
Via knapparna kan man gå in i journalen eller till vårdplanerna.
Det är inte möjligt att skriva i detta läge, enbart läsa.


