Förslag på dokumentationsmall för KOL patienter. Utgångspunkt vid framtagande av denna mall är arbete som blev klar 2017 där
sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro gjorde att projektarbete för att ta fram strukturerad vårdinformation för astma/KOL. Målet är att den
strukturerade dokumentationer ska
 Möjliggörs god, säker och jämlikvård,
 Vara uppbyggd utifrån fastställda Nationella riktlinjer
 Vara standardiserad och kvalitetssäkrad
 Möjliggöra systematiskt kvalitetsuppföljning
 Möjliggöra enkel överföring till kvalitetsregister
 Förenkla hantering av utdata
 Minska dubbeldokumentation
Det framtagna materialet har sedan anpassat till Region Västmanlands sökordsstruktur och de önskemål som inkommit i ärende från Capio
Västerås.
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A
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Ange 1/1 det året
debuten skedde
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Ange 1/1 det året
debuten skedde
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patientinformation av
övergripande natur och
som inte direkt hänger
samman med ett enskilt
hälsoproblem eller en
vårdkontakt
Nytt sökord

Nytt sökord

användning, okontrollerat
begär eller överdriven
användning av njutningseller berusningsmedel.
Innefattar även handlingar
som ger euforiserande
effekter. (Kan även
inkludera föräldrars bruk
vid behandling av
barnpatienter)

Bruk/missbruk/be
roende

Tobaksvanor
Cigarettförbru
kning

Fasta val flerval enligt
nationella riktlinjer
Fasta val flerval enligt
nationella riktlinjer

Nationella
riktlinjer
Nationella
riktlinjer

bruk av tobak

hur många cigaretter som
konsumeras per dag
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Nationella
riktlinjer

Fysisk aktivitet
Fysisk träning

Nationella
riktlinjer

Vardagsmotion

Nationella
riktlinjer

hur mycket patienten
tränar sin fysiska förmåga
antal minuter patienten
utför träning där patienten
blir andfådd, exempelvis
löpning, bollsport eller
motionsgymnastik
antal minuter patienten
utför aktivitet minst 10
minuter åt gången.
Aktiviteten kan vara
promenader, cykling eller
arbeta i trädgården
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summa aktivitetsminuter

Summa
aktivitesminuter
Hälso- och
sjukdomshistoria
Exacerbation
lungsjukdom

Genomgått
patientutbildning
KOL
Skriftlig
behandlingsplan

Konditions- och
styrketräning
Nutritionsbehandl
ing
Paramedicinska
kontakter

Fasta val:
Antal exacerbatuioner
Antal inneligande vtf r/t
KOL
Antal inneliggande vtf
Fasta val enval
> 5 år sedan
Inom 5 år
Nej
Fast val enval:
Ja, behandlingsplan
finns
Behandlingsplan finns
inte
Fasta val enval
Ja, erbjudits
Nej, ej aktuellt
Fasta val enval
Ja, erbjudits
Nej, ej aktuellt
Fasta val flerval:
Fysioterapeut

Nytt sökord

Nytt sökord

Nytt sökord

Nytt sökord

Nytt sökord

Försämring senaste senast
12 åren
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Dietist
Arbetsterapeut
Kurator
Psykolog
Låst

Egenskaper
Kommentar

en patients tillstånd vid ett
undersökningstillfälle.
Vanligen noteras dels en
bedömning av den sjukes
kroppsliga (somatiska) och
psykiska tillstånd, dels
fynden vid
kroppsundersökning med
bedömning av
organfunktioner
hälso- och
sjukvårdspersonals visuella
uppfattning om patienten

Allmäntillstånd

Längd
Kroppsvikt
Hjärta, kärl

Definition

Arketyp
Arketyp
funktioner och strukturer i
hjärt- och kärlsystemet.
Hjärtfunktioner, funktioner
att pumpa blodet i
erforderlig mängd och
adekvat tryck till kroppen.
Blodkärlsfunktioner,
funktioner att transportera
blod genom kroppen.
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Blodtrycksfunktioner,
funktioner som
upprätthåller blodtrycket i
artärerna.
Struktur i hjärtkärlsystemet, hjärta,
artärer, vener, kapillärer
Andning, lungor

Andningsfunktion

Fras
FVC efter
bronkdilaterare._.
FEV1 före
bronkdilaterare._.
FEV1 efter
bronkdilaterare._.

funktioner och strukturer i
andningssystemet
Andningsfunktioner,
funktioner att andas in luft i
lungorna, gasutbyte mellan
luft och blod samt
utandning.
Andningsmuskelfunktioner
, funktioner i muskler som
är involverade i andning.
Strukturer i
andningssystemet,
luftstrupe, lungor,
bröstkorg, andningsmuskler
Kortkommando Funktioner att andas in luft
i lungorna, gasutbyte
t fras?
mellan luft och blod samt
utandning
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Inhalationstekni
k
Andningsteknik
Andfåddhetsgra
d
Hälsostatus
enligt CAT
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FEV1/FVC före
bronkdilaterare._.
FEV1/FVC efter
bronkdilaterare._.
% av FVC före
bronkdilaterare._.
% av FVC efter
bronkdilaterare._.
% av FEV1 före
bronkdilaterare._.
% av FEV1 efter
bronkdilaterare._.
Reversibilitet FVC %
Reversibilitet FEV1 %

Egenskaper
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Numeriskvärde mMRC
(0-4)

Nytt sökord

Numeriskt värde

Nytt sökord

Exacerbation

Nytt sökord

SpO2 (pox)
Spirometri

Arketyp

Definition

mMRC) dyspné-poäng
Låg risk mMRC <10
KOL-bedömningstest CAT
totalpoäng (0-40)
Låg risk CAT<10
Försämring senaste senast
12 åren
lungfunktionsundersökning
som utförs med spirometer
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Röntgen lungor
Aktivitet/delaktighet

Låst

Gångtest

Psykiska funktioner

Rörelseapparaten

Inkomna svar

Fasta val flerval:
Ja, 6 minuters gångtest
senaste året
Om Ja Längd i meter
Nej ingen 6 minuters
gångtest senaste året

en persons genomförande
av en uppgift eller handling
samt personens
engagemang i en
livssituation
bedömningsinstrument och
tester av gångförmågan

hjärnans och det centrala
nervsystemets funktioner,
såväl övergripande
funktioner såsom
medvetande, energi och
drift som specifika psykiska
funktioner såsom minne,
språk och kalkylerande
psykiska funktioner
rörelsesystemets
funktioner, inklusive
funktioner i leder, skelett,
reflexer och muskler samt
strukturer relaterade till
dessa
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Bedömning
Samsjuklighet

Nytt sökord

samsjuklighet
handling som är inriktad på
ett visst resultat
utförd handling som är
inriktad på ett visst resultat
Erbjuda
hjärtsviktsutredning till
patient med KOL och
andnöd som inte kan
förklaras av KOL

Åtgärd
Utförda åtgärder
Hjärtsviktsutredni
ng initierad

Fast val enval
Ja ej aktuellt

Nytt sökord

Åtgärd om
saturation <93%

Fasta val:
Ingen
Blodgas
Remitterad
Fasta val enval:
Ja
Nej
Nekat
Ej aktuellt

Nytt sökord

Erbjudits
rökavvänjning

Planerade åtgärder
Diagnos- och
åtgärdskod

Nytt sökord

planerad handling som är
inriktad på ett visst resultat
diagnos- och åtgärdskod

