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Struktureret opfølgning på sygepleje 

 

FORMÅL • at sygeplejersken løbende evaluerer på 

             -   alle delegerede sygeplejeindsatser 
             -   alle sygeplejeindsatser 
              

PLANLÆGNING AF 
OPFØLGNING: 

• I direkte kontakt med borgeren - Planlægges som ”besøg ” af 
teamkoordinator i kalenderen  

• Som en administrativ opfølgning på ex. dokumenterede 
observationer i borgerjournalen og kontakt med kollegaer -
Planlægges som ”kalenderaftale” af teamkoordinator i borgerens 
kalender.  

 
Teamkoordinator håndterer opgaven: 

• Skal opgaven afsluttes og ikke gentages trykkes ”afsluttes” 

• Skal opgaven gentages trykkes ”kopier og afslut som” og ”fortsætter” 
i opgaven og ændre til ny dato for næste opfølgning evt. tilføje hvis 
der skal opmærksomhed på andet ved næste opfølgning. 
 

HVAD LIGGER I 
OPFØLGNING 

• (Re) vurdering af borgerens tilstand – er borgerens helbredstilstand 
opdateret? 

• Har vi opnået den forventede tilstand? 

• Er sygeplejeindsatsen fortsat aktuel, kan den afsluttes, ændres i 
frekvens eller er der anden løsning? 

• Er klinik en mulighed? 

• Kan borgeren oplæres i selv at varetage dele af eller hele opgaven? 

• Kan det delegeres til anden faggruppe. 

• Udføres opgaven korrekt. 
 

DOKUMENTATION 
AF OPFØLGNING: 

• Ved ændringer opdateres helbredstilstand, indsatsmål, 
handlingsanvisning.  
 

• Opfølgning dokumenteres ALTID under aktuel ”Helbredstilstand” og 
feltet ”Beskrivelse”: 
    - heri angives dato for opfølgning 

                 - en kort og præcis beskrivelse af hvilke tiltag og overvejelser der er   
                   gjort i forbindelse med opfølgningen - har man opdateret     
                   Handlingsanvisning, Tilstand mv. henviser man til dette. 

 
                Se eksempler nedenfor 
 

• Skal visiteret indsats fortsat leveres: 
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- Tilrette allerede oprettede opgave eller oprette opgaven 
(P&O. Struktureret opfølgning på sygepleje/delegeret 
sygepleje) mhp. næste opfølgning. 
 
 
I opgaven skrives: 

- evt. hvilke tanker der er gjort ift. næste opfølgning 
- indsæt interval for opfølgning (se dokument med tider for 

opfølgning) i opgave for at synliggøre hvornår der igen skal 
ske opfølgning. 
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EKSEMPEL 
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