PALLAS CARE DIGITAL TIDLIG OPSPORING
-

Anvender Fælles Sprog III standard

Pallas digitale løsning understøtter en tidlig indsats, samt dialog og
refleksion i et tværfagligt samarbejde. Det hjælper til bedre livskvalitet
hos borgerne og færre indlæggelser.
Plejepersonalets observationer hos borgeren registreres straks centralt
og bliver gjort tilgængelige, så man kan spare tid, samt undgå fejl og
misforståelser. Medarbejderne får en systematisk og fokuseret måde at
arbejde med tidlig opsporing på. De oplever en mere ensartet og lettere
måde at dokumentere på, og deres kompetencer udvikles på baggrund
af daglig refleksion hos hver enkelt borger.
Det digitale værktøj er meget let at anvende for alle faggrupper.
Modulerne er visuelt opbygget og triageringen illustreres med farverne grøn, gul og rød, samt tydelig registrering
af observationer og/eller ændringer i forhold til habituel tilstand. Vores erfaring er, at alle medarbejdere får
lettere ved at triagere, og der åbnes op for mange faglige refleksioner på tværs af faggrupperne.
Løsningen består af et softwaremodul til indsamling af hverdagsobservationerne på en mobil enhed, og et
softwaremodul til præsentation, overblik og prioritering af data for Tidlig Opsporing. Det betyder at
plejepersonalets observationer hos borgeren triageres direkte på en mobiltelefon eller tablet. Så snart
triageringen er gemt, kan den ses centralt på en oversigtstavle, pc eller tablet, og der kan handles på ændringer
og begyndende sygdomstegn med det samme.
Pallas Care Digitale Tidlige Opsporing kan integreres til omsorgssystemet. Det betyder at alle observationer
dokumenteres direkte i omsorgssystemet, når triageringen foretages hos borgeren. Brugerne og borgerne hentes
direkte fra omsorgssystemet, og dermed undgås dobbelt administration, og risiko for at skrive borgeroplysninger
forkert.
Baggrunden for vores digitale løsning til Tidlig Opsporing er, at Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner
anbefaler samtlige kommuner at anvende værktøjerne Tidlig Opsporing af sygdomstegn, underernæring og
nedsat fysisk aktivitet i deres arbejde med ældre borgere. Pallas har både ændringsskema og hjulet som redskab.
I tillæg til grundmodul har vi udviklet følgende moduler:
• TOBS – måling af vitale parametre
• Ernæringsvurdering
• Smertevurdering
• Tryksårsskema ‘I sikre hænder’
• Sårbehandling
• Uplanlagt vægttab
• BMI
• Screening for delir
• Stole- gangtest
Alle moduler er udviklet i samarbejde med kunderne, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser løsninger til den
enkelte kommune.

Illustration af Hjulet og Ændringsskema:
Pallas Care Digitale Tidlig Opsporing har to grundmoduler. Det betyder at der, som udgangspunkt, vælges om der skal
triageres ud fra Hjulet eller Habituelskema/Ændringsskema. Mange Kommuner arbejder med tidlig opsporing og triagering
i papirform, og det mener vi i Pallas er vigtigt at tage hensyn til. Vi har en driftssikker løsning, som vi tager udgangspunkt i,
og som vi tilpasser i samarbejde med Kommunerne.
Hjulet:

Det digitale hjul på en mobiltelefon eller tablet, drejes på den nederste skive, som viser fokusområder. For hvert
fokusområde kommer der muligheder frem, som ved et enkelt klik skifter farve til gul, og næste klik til rød. Når alle
fokusområder er triageret gemmes de, og Triageringen for fokusområderne kommer samlet op på en oversigtstavle
centralt – og gemmes i omsorgssystemet, når der er integration.

Habituelskema/Ændringsskema

Det digitale Habituelskema markeres for
fokusområder.
Når der derefter triageres i Ændringsskemaet, ses der en
stjernemarkering som viser habitueltilstanden. Alle
ændringer markeres med et tal. Triageringen gemmes og
bliver tilgængelig på central oversigtsskærm

På oversigttavlen kan der klikkes ind på
den enkelte borger for at få et overblik
over hvilke ændringer, der er registreret.
Alle fokusområder ses, med markering for
triagering.

Der kan også ses som ugerapport, med
triagering for dag, aften og nat. Det er
muligt at bladre i systemet, så tidligere
triageringer nemt kan hentes frem.

Tillægsmoduler
I tillæg til grundmodul har vi udviklet følgende moduler:

Alle moduler er udviklet i samarbejde med kunderne, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser løsninger til den enkelte
kommune. Vi viser gerne alle moduler i et ”live” miljø, for på den måde at komme omkring de forskellige muligheder.
Nedenfor er blot et par billeder for at illustrere hvor forskellige løsningerne kan vises.
TOBS – måling af vitale parametre. Direkte
dokumentation af målinger, med score og
indikation af hvornår næste måling skal foretages.

Tryksårsskema hvor graden af tryk angives.

Uplanlagt vægttab, hvor vægttab
udregnes og registreres, og hvor det er
muligt at se en kurve på oversigtstavlen.

