Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune
Sygeplejestandard nr. 5
Undersøgelse og behandling
1. Hvad er formålet med
ydelsen?

At borgeren oplever kontinuitet og sammenhæng i forhold til undersøgelser og
behandling.
At borgeren inddrages og dermed får forståelse for betydningen af undersøgelse og behandling.
At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

2. Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen?

At sikre, at lægeordineret behandling udføres.
Rådgivning, undervisning og støtte til borgere og pårørende i forbindelse med
lægeordinerede undersøgelser og behandling.
Koordinering, udførelse og ledelse af undersøgelses - sygepleje- og behandlingsforløb samt dokumentation i forbindelse med dette.
Evaluering af undersøgelse og behandling.
•

Måling af blodsukker

•

Måling af blodtryk, temperatur og puls

•

Undersøgelse af urin (stix)

•

Prøvetagning: Urin, afføring

•

Prøvetagning: Expectorat, podning

•

Kompressionsforbinding. Støttestrømper

•

Sårbehandling ( se standard 1 )

•

Medicinadministration ( se standard 2 )

•

Ernæring og væske, herunder væske i sonde og sondeernæring

•

Anlægge duodenalsonde

•

Øjendrypning. ( medicin adm. se standard 2 )

•

Skift af PEG-sonde

•

Øredrypning

•

Pleje af øjenprotese

•

Anlæggelse af kateter a demeure ( se standard 9 )

•

Skift af katheter a demeure og topkateter ( se standard 9 )

•

Intermiterende katarisation ( se standard 9 )

•

Skylning af kateter ( se stand. 9 )

•

Pasning og skift af topkateter ( se standard 9 )

•

Stomipleje

•

Pleje af CVK / PAC, subcutan kanyle og pumper

•

Pasning af dræn

•

Pasning af sonde

•

Slimløsende behandling, PEEP, C-PAP

•

Iltterapi

•

Pleje og af tracheostomi

•

Sugning af sekret fra øvrige luftveje - kun i de tilfælde hvor borgeren
selv har sug med fra hospitalet og personalet bliver instrueret heri

3. Hvilke aktiviteter indgår
ikke i ydelsen?

4. Ydelsens
omfang?

•

Posedialyse

•

Fjerne suturer og agraffer

•

Væskebehandling og ernæringsvæsker via CVK eller PAC.

Sygeplejersken påtager sig ikke ansvaret for kontinuerlig overvågning i forbindelse med intravenøsevæsker.
Sygeplejersken henter ikke medicin.
Sygeplejersken transportere ikke prøver til undersøgelse hos egen læge, hospital m.fl..
Ydelsen kan ske i eget hjem eller efter aftale med sygeplejersken på et af
kommunens ældrecentre eller på en sygeplejeklinik.
Ydelserne udføres fortrinsvis dag og aften.

5. Hvad er
kommunens
kvalitetsmål?

Ydelserne udføres efter visitation af sygeplejersken eller efter ordination fra
læge.
At tilbyde borgere kvalificeret sygepleje i forbindelse med undersøgelser og
behandling.

At borgeren kontaktes indenfor 2 hverdage efter henvisning.
6. Hvordan kan Klager registreres og evalueres.
følges der op
Registrering af utilsigtede hændelser.
på kvalitetsmålene? Stikprøvekontrol og dokumentation i borgerjournaler.

