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Notat

Byggemanual
til akutpakker i InfoNet
Nedenfor ses byggemanual til akutpakker i InfoNet. Første del indeholder anvisningerne til den
indholdsmæssige opbygning af skabelonerne. Anden del angiver retningslinjerne for at opbygge
pakkerne i flow i InfoNet.

Anvisningerne til den indholdsmæssige opbygning af skabelonerne

Overordnet
o
o

Konkret beskrives akutpakkerne på 1 A4-side hver
Akutpakkeskabelonen giver - via en tidslinje gennem patientforløbet - et overblik over evidens og
best practice for den konkrete akutpakke/det konkrete symptom

Generelt
o

Vedr. navngivning:
- Akutpakkerne navngives jf. nedenstående akutpakkeoversigt:
Allergi/Anafylaksi
Besvimelse
Bevidsthedssvækkelse
Blodglukoseafvigelse
Blødning fra underlivet
Diare og/eller opkast af formodet infektiøs årsag
Dyspnø af formodet kardiel årsag
Ekstremitetstraume uden traumekald
Feber
Forgiftning
Gastrointestinal blødning
Hjertebanken
Hovedtraume uden traumekald
Højt blodtryk
Kirurgisk absces
Kramper
Luftvejssymptomer
Neurologiske forstyrrelser
Patienter, som ikke vil samarbejde
Perifert ødem
Smerter i abdomen
Smerter i bryst
Smerter i ekstremitet
Smerter i hoften
Smerter i hoved
Smerter i ryg/lænd
Smerter i skrotum
Smerter og eller symptomer i urinvejene
Suicidalitet_selvskade
Svimmelhed
Synkebesvær
Sår
Thoraxtraume uden traumekald
Uspecifik sygdom
Øvrige fald
Øvrige laboratorieafvigelser

-

Filerne navngives: akutpakkenavn, dato, sygehusenhed eks. Sår (SVS) 25-04-2012
Pakkerne navngives: akutpakkenavn, dato, sygehusenhed eks. Sår (SVS) 25-05-2012
Sygehusene benævnes henh. SVS, SHS, SLB, OUH, OUH Svendborg

o

Lokalt indhold:
- Med gult er angivet, hvor lokal tilretning må findes sted, når akutpakkerne skal implementeres
lokalt
- Det lokale indhold er afgrænset til henvisninger til lokal logistik og link til lokale instrukser
- Med gult markeres generelt: Triage, indhold under journal, indhold under stafet, lokale link og
logistikinformationer efter vurdering
- Det er herunder den tekst, som må ændres, som markeres med gult

o

Vedr. tomme felter:
- Felter flettes, hvor det giver mening med henblik på at undgå tomme felter
- Felter, som der er taget aktivt stilling til, og som skal stå tomme, markeres med gråt (lyseste
variant)

o

Link:
- Nederst i pakkerne ses en samling af relevante links
- Links kan anføres såvel løbende i beskrivelserne som i bunden af skabelonen

Specifik gennemgang med afsæt i overskrifter
o

Præhospital fase:
- Det anføres, hvad sygeplejersken bør spørge om, når der ringes ind (se hovedpine eksempel)

o

Modtagelse og kliniske overvejelser:
- Generelt anføres ABCDE-principper
- Triage markeres med gult, og der anføres link til ADAPT
- Der skal være henvisninger til ADAPT under henh. klinisk vurdering og link-oversigten
- SVS anfører, at sygehuset ikke anvender triage
- Der henvises ikke til DEPT

o

Klinisk vurdering ved speciallæge:
- Tilstand:
 Ætiologi

o

Plan v. speciallæge:
- Angivelse af 1 ud af 4 specialer (intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, anæstesi)

o

LAB-pakke:
- Der henvises til standard-pakke

o

Behandlingsstyrende diagnose og plan:
- Indhold varierer med symptom (ikke ensretning)

o

Stafet:
- Der henvises til link fra DDKM (markeres med gul)

o

Link:
- Link oplistes under hver overskrift alfabetisk
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Retningslinjerne for at opbygge pakkerne i flow i InfoNet
o

Vedr. journalisering af master:
- Akutpakkerne er beskrevet i en regional master, som ligger i Acadre sagsnr. 12/10702 (Består
af excel-skemaerne, som er tilrettet med specialerådenes kommentarer dateret 21-05-2012)
- Akutpakkerne version 21-05-2012 opbygges i flow og samles endvidere i en regional håndbog
(regional master) i InfoNet, som kun superbrugerne har adgang til og som ikke generer
søgehits
- Akutpakkerne lægges ind i håndbogen af en af regionens InfoNet systemadministratorer
- Akutpakkerne oplistes alfabetisk i den regionale håndbog
- Den regionale master i InfoNet må ikke ændres uden forudgående regional revidering og
godkendelse

o

Oprettelse:
- Ved udbredelsen af pakkerne i afdelingerne, lokal tilretning, er det sygehusets administrator,
der kopierer flowet fra masteren over i den lokale håndbog. Det vil sige den oprindelige master
altid ligger i tværregionale dokumenter
- Akutpakkerne oprettes herefter i sygehusenes egne håndbøger (i ét kapitel), hvor de gule
felter i akutpakkerne tilpasses til det lokale niveau, hvad angår henvisninger til lokale
instrukser og logistik
- Akutpakkerne udgives som retningslinjer
- Akutpakkerne knytter an til Rapport om Fælles Akutmodtagelser, som udgør den overordnede
politik

o

Navngivning:
- Dokumenterne i InfoNet navngives: Navn akutpakke, (sygehusenhed), version. Eks.
Gastrointestinal blødning (SVS) 21-05-2012
- Flow i InfoNet navngives: Akutpakke - Navn akutpakke, (sygehusenhed), version. Eks.
Akutpakke - Gastrointestinal blødning (SVS) 21-05-2012.
- Versionering starter, indtil første regionale revidering er sket, med 1.0, herefter 1.1 og så
fremdeles. Efter 1. regionale revidering skal versioneringen starte med 2

o

Adgang:
-

Det er op til sygehusene at beslutte, hvor i det lokale InfoNet at der skal være adgang til
akutpakkerne
Der tilstræbes få ”klik”

Retningslinjer for opbygning af flow

Overordnet
Der henvises overordnet til D4 Flow manual Januar 2011
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Specifikt
-

Skriftstørrelse: Verdana 10
Teksten bør generelt være venstre- og topjusteret
Link skal understreges således, at det tydeligt fremgår, at der er tale om link

-

Når der linkes fra flow til dokumenter i InfoNet via ikonet med de 3 prikker, fastholdes linket uagtet,
om man er på intern eller ekstern site. Dvs. at linket virker både, når flowet er på den ene eller den
anden side af netværket. Linket vil da altid starte med /D4Doc/book/docshow.asp?DokID=xxxxxx

Ovenstående sikrer, at man overholder kravene til vores dokumentstyring. Samtidigt vil man
kunne tilgå alle dokumenter på den eksterne site – fra de flows, der selv er på det eksterne site
dvs. alle links vil virke.
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For detaljerede instrukser vedr. opbygning af flow se nedenfor eller Se vedhæftede Byggemanual

Farvekoder
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Print instruks
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