Vårdplan sårbehandling, lathund
Starta vårdplan för sårbehandling
1. Gå in i journalen och leta upp Vårdplan i journalträdet till vänster och
klicka på den.
2. Klicka på Nytt vårdåtagande för vårdplan nere till höger.
3. Under klassificering välj Vårdplan Sårbehandling och Spara
4. Klicka på Vårdplan Sårbehandling i journalträdet till vänster
5. Välj nere till höger Ny Vårdplansanteckning
6. Välj mall i rullisten. Klicka på vårdplan IVP.
7. Markera IVP Sårbehandling i mittenkolumnen och pila över, tryck ok
nere till höger, du är nu inne i själva vårdplanen.
8. Välj i rullisten under Hud/Vävnad vilken sårtyp som är aktuell. Under
lokalisation beskriver du var såret sitter ex utsida höger fot
9. I trädet till vänster markera Mål och välj aktuellt mål i rullisten eller skriv i
fritext.
10.I trädet till vänster markera Sårvård förvalda fraser syns nu. Välj de som är
aktuella. Förflytta dig med Tabb-knappen ovanför Caps Lock på
tangentbordet. Då försvinner punkter och understreck. Under respektive
sökord finns ett
, där finns information om vad som ska skrivas under
respektive sökord du kan även få hjälp med olika fraser. Skriv frasen och
tryck ”enter” för att få upp förskriven text.
11.I trädet till vänster markera och dokumentera under övriga aktuella sökord.
ex. Kompressionsbehandling välj i rullisten vilken typ av behandling eller
skriv i fritext
12.När vårdplanen är ifylld signera nere till höger och bekräfta med Ja

Om det finns fler än ett sår
För varje sår börja från punkt 6, Ny vårdplansanteckning och följ
instruktioner.

Vårdplan sårbehandling där upprättad vårdplan finns

Signera utförd åtgärd där inga ändringar gjorts
1. Gå in i journalen och i journalträdet till vänster klicka på lilla pilen vid
Vårdplan och klicka sedan på Vårdplan sårbehandling
2. Efter omläggning av sår enligt vårdplanen dubbelklicka på fältet sårvård
eller högerklicka över fältet sårvård och välj Lägg till utförd åtgärd.
3. Välj aktuell åtgärd/åtgärder genom att dubbelklicka eller pila över en i taget.
Här kan du skriva i fritext hur såret utvecklas.
4. Signera nere till höger

Om såret ändrat karaktär och ordinationen behöver ändras

1. Gå in i journalen och i journalträdet till vänster klicka Vårdplan och
Vårdplan sårbehandling
2. Högerklicka över fältet Sårvård. Välj Lägg till ny sårvård
3. Markera Historikknappen. Kontrollera att det gäller det aktuella såret.
Klicka på Kopiera historik och gör aktuella ändringar och signera.
4. Högerklicka på den inaktuella sårvården och välj Lägg till utvärdering.
Dokumentera varför omläggningen ändras, signera.
5. För att ta bort den inaktuella sårvården: Markera cirkeln till vänster om
sökordet du ska ta bort. Håll musknapp intryckt tills hela cirkeln är
markerad. Den inaktuella sårvården fälls nu ihop och hamnar under
avslutad behandling.

Avsluta vårdplan
1.
2.
3.
4.

Leta upp vårdplan för aktuellt sår
Dubbelklicka på Mål eller högerklicka och välj Lägg till utvärdering
Markera Mål uppfyllt och Signera nere till höger.
Markera cirkeln till vänster vid sökordet hud/vävnad, håll musknappen
intryckt tills hela cirkeln är markerad. Vårdplanen fälls nu ihop.
5. Om alla sår är läkta och vårdplanen ska avslutas helt gör som ovan
samt:
6. Markera Vårdplan i journalträdet. I fältet till höger dubbelklicka på
vårdplan sårbehandling eller högerklicka och välj Hantera Vårdåtagande
7. Klicka i rutan Avsluta vårdåtagande. Under rullisten vid Orsak välj
Avslutad enligt plan. Spara.

