Afdækning af minimumskompetence ift. EPJ-færdigheder for
plejepersonale
HEV
NAVN:

Afd.:

GENERELT
Log in og log af
Ved du hvordan du logger på korrekt afsnit/afdeling
Ved du hvordan du logger af/låser en pc, når den forlades
Personlig opsætning
Har du fået opsat din personlige opsætning, samt speciale
til forudfyldning
Kender du betydningen heraf
CAVE og OBS ikoner
Kender du reglerne for oprettelse af CAVE og under OBS
Kan du orientere dig i ikonerne
Ved du hvordan man dokumenterer under ikonerne
Diagnoser
Kan du orientere dig i patientens diagnoser
Graf
Kender og anvender du graffunktionaliteten
Læs journal
Kan du orientere dig i Læs journal
Kender du filtreringsmulighederne samt søgefunktion
Kender du forskellen mellem Kontaktopdelt og
Specialeopdelt Læs journal
Overblik
Kan du anvende samt orientere dig i relevante overblik for
plejepersonalet
Nødprocedure
Er du bekendt med arbejdsgange ifm nedbrud af MidtEPJ
1.6.2.2. Arbejdsgange ifm nedbrud af MidtEPJ, HEV
Ved du hvordan man anvender MidtEPJ-opslag
Organisatorisk/patient-niveau
Kan du differentiere mellem organisatorisk
(huset)/patientniveau i EPJ
Min opgaveliste
Kan du anvende ”min opgaveliste”
Er du bekendt med arbejdsgange herfor
Ved du hvordan man ser hvilke opgaver, der er oprettet
på en patient
”Blomsten”
Kender du ”blomstens” funktioner
Kan du anvende ”blomsten” til at finde diverse oplysninger
fra Sundhedsjournalen, patologi osv.
Indlæggelse/udskrivning/overflytning
Kan du indlægge planlagte og akutte patienter
Kan du udskrive en patient
Ved du, hvordan man overflytter til andet afsnit i samme
hospitalsenhed/andet hospital/uden for regionen
Er du bekendt med regional retningslinje herfor
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Printer
Kan du printe labels
Kan du printe mikrobiologiske rekvisitioner
Patientlister
Kender du patientlister
Kan du tilføje en patient på en liste
Kan du fjerne en patient fra en liste
Kan du se hvilke patientlister en konkret patient er
oprettet på
Personoplysninger
Ved du hvor du finder patientens personoplysninger
Ved du hvordan du opdaterer/henter nyeste
personoplysninger
Ved du hvordan du korrigerer data under
personoplysninger (f.eks. tlf.nr, pårørende)
Genvejstaster
Kender du genvejstasterne i EPJ og anvender du dem
DOKUMENTATION
1.3.2.2 Dokumentation af sygepleje - grundlag og begreber, HEV
Rette kontekst
Ved du hvordan, der dokumenteres/dikteres i rette
kontekst
Ved du hvordan, du foretager tidstro og hændelsesnær
dokumentation
Kender du betydningen heraf
Diktering
I tilfælde af at du dikterer i EPJ, dikterer du i så fald efter
SFI’erne i den rigtige rækkefølge
Forstår du betydningen heraf
Standardplaner/aktiviteter
Kender du forskel på standardplan og aktivitet
Ved du hvilke standardplaner, der bruges hvornår og til
hvad, samt hvilke standardplaner, der typisk anvendes af
plejepersonalet
Kan du oprette en standardplan
Kender du afdelingens standardplan-bibliotek
Kender du og anvender links i en standardplan/aktivitet
Kender du og anvender du beskrivelse i en
standardplan/aktivitet
Ved du, hvordan man dokumenterer et resultat
Er du bekendt med retningslinjen for Tværfaglig
basisdokumentation
Er du bekendt med retningslinjen ”Hvor skrives hvad”
Ved du, hvordan man dokumenterer tidstro – hvis man vil
dokumentere noget, der er sket tidligere (ændre
udførelsestidspunkt)
Ved du, hvordan du redigerer aktiviteter? (ændrer
planer/”dotter”)
Ved du hvordan og hvornår man rydder op/afslutter
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SFI’erne Prøver og Undersøgelser
Er du bekendt med arbejdsgangen for anvendelse af de to
SFI’er Prøver og Undersøgelser og
Anvender du de to SFI’er
Kladder
Har du kendskab til anvendelse af kladdefunktionen
Kender du betydningen af kladdefunktionen
Booking
Kan du anvende relevante dele af bookplan (ex anvende
afviklingsliste, oprette en booking, finde OP-lister, melde
patienten klar)
Korrespondancemodulet
Er du bekendt med de forskellige funktioner i
korrespondancemodulet på henholdsvis organisatorisk
samt patientniveau (ex henvisninger, hjemmeplejen,
korrespondancebreve)
Kan du anvende de forskellige funktioner
Arkivmodulet
Er du bekendt med arkivmodulets funktioner og
arbejdsgange for brugen af arkivet
Kan du anvende de forskellige funktioner
MEDICINMODUL OG FMK
Medicinmodul
Ved du hvordan du administrerer en fast ordination, efter
skema ordination, en pn samt infusion
Ved du hvordan du dokumenterer en afvigelse
Ved du hvordan du laver en udleveringsperiode
Ved du hvordan du kan oprette en ordination og sætte
ordinerende læge som ansvarlig
Ved du hvordan du printer en medicinliste fra MEM til
patienten under en indlæggelse
Anvender du genveje til medicin.dk
Kender du dine rettigheder og pligter som plejepersonale i
forhold til medicinhåndtering
FMK
Er du bekendt med opbygningen af FMK
Ved du hvordan du kan se patientens recepter og status
på disse på FMK
Ved du hvordan du kan se om FMK er ajourført eller ej
Kan du printe medicinliste fra FMK til patienten ved
udskrivelse
Er du bekendt med rettigheder og pligter omkring FMK ift
selvstændig ambulant sygeplejekonsultation
Er du bekendt med at arbejde ”på vegne af” på FMK
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REKVISITION-SVAR-MODUL
Blodprøver
Kan du rekvirere en blodprøve samt sætte Godkender
person
Ved du hvor du finder patientens blodprøvesvar og kan se
om de er godkendte
Mikrobiologi
Kan du rekvirere en mikrobiologisk prøve samt sætte
Godkender person på
Ved du hvor du finder patientens mikrobiologiske svar og
kan se, om de er godkendte
KLINISK LOGISTIK
Kan du orientere dig på tavlerne
Kan du anvende tavlerne

Det kan variere fra afdeling til afdeling, hvordan plejepersonalet er organiseret og det kan være forskelligt
hvilke opgaver, man som plejepersonale sidder med.
Der kan være punkter i ovenstående skema, som man ikke anvender på den afdeling, hvor man sidder og
det er derfor muligt at afkrydse i feltet ”ikke relevant”.
Skulle man have tilføjelser til punkterne i skemaet eller andre punkter, som er en minimums kompetence
for plejepersonale og som man ønsker vejledning i, men dette ikke er nævnt i ovenstående skema, så kan
dette skrives i nedenstående felt.
Ønsker:
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