KANDÍDATAR Í HEILSUGÆSLU Á ÍSLANDI

MATSBLAÐ FYRIR SKRÁNINGU Í SJÚKRASKRÁ
Kyn og aldur sjúklings:

Komuástæða:

Nafn kandídats:

Nafn kennara:

Dagsetning:

A

SKRÁNING

1

UPPLÝSINGAÖFLUN (saga og skoðun) Túlkar nákvæmlega og skráir sögu og
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niðurstöður skoðunar, skráir einnig mikilvæg neikvæð atriði (negative findings).
Margar villur í túlkun
eða er ábótavant.

2

Nægjanleg
skráning.

Framúrskarandi
nákvæm skráning.

Nægilega skýr
skráning.

Framúrskarandi, skýr
skráning.

N/A

SKÝRLEIKI Skráning er skýr og nákvæm.
Meiriháttar
vandkvæði við að
koma frá sér
upplýsingum.

3

Nokkrar meiri háttar
villur í skráningu
upplýsinga.

Nokkuð ruglandi og
óklár skráning.

N/A

VANDALIÐUÐ SKRÁNING Vandamál skráð hvert fyrir sig á samskiptaseðil. Lýsing á hverju
vandamáli með mati og áætlun.
Meiri háttar gallar
við vandaliðun og
skráningu.

Fáir meiri háttar gallar
við vandaliðun og
skráningu.

Nokkrir minni háttar
gallar við
vandaliðun.

Framúrskarandi notkun
vandaliðunar.

N/A

B

FRAMSETNING VANDA (metist frá upphafi uppvinnslu)

4

SKILGREINING Á VANDA (sjúkdómsgreiningu)
Vandamál eru skýrt afmörkuð og eins greinilega og hægt er.
Meiri háttar villur við
framsetningu vanda.

5

Vandamál mistúlkuð
eða horft fram hjá
þeim.

Nægjanlegt, minni
háttar ósamræmi.

Fullkomið, allir vandar
skráðir nákvæmlega.

N/A

MAT Stutt, nákvæm lýsing á hverju vandamáli. Hefur í huga aðra möguleika
(mismunagreiningar), metur hversu brátt og möguleika á meðferð.
Óviðeigandi mat á
vanda.

Nokkrar meiri háttar
villur við mat á

Nægjanlegt, minni
háttar ósamræmi.

Fullkomið mat á
vanda.
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N/A

vanda.

C

ÚRLAUSNIR (taki mið af upphaflegri uppvinnslu)

6

RANNSÓKNIR Planaðar rannsóknir eru viðeigandi, tekið tillit til kostnaðar, áhættu og
mögulegs afrakstrar.
Óviðeigandi
rannsóknir.

7

Nokkrar meiri háttar
villur eða glöp.

Nægjanlegt, minni
háttar ósamræmi.

Framúrskarandi,
viðeigandi rannsóknir.

N/A

MEÐFERÐ Plönuð meðferð virkra vandamála er viðeigandi, hugað sé að samstarfi teymisins,

lninJnin P
sjúklingafræðsla höfð í huga, einnig skoðaðir félags- og fjárhagslegir þættir.
Óviðeigandi
meðferð.

Nokkrar meiri háttar
villur eða ábótavant.

Nægjanlegt, minni
háttar ósamræmi.

Fullkomið, viðeigandi
meðferð.

N/A

D

EFTIRLIT ( metið af öllum nótum, sem tengjast vanda )

8

SKILGREINING VANDA Viðeigandi nýjum upplýsingum bætt við sjúkraskrá, mati/greiningu

lninJnin P
lninJnin P
breytt eða skoðuð betur þegar við á.
Mörg lykilatriði
vantar.

9

Meiriháttar villur við
matið.

Nokkrar minni
háttar villur við mat.

Frábært, samfella í
mati.

N/A

ÚRLAUSN Niðurstöður upphaflegrar áætlunar metnar, breytingar eða viðbætur á rannsóknum og
meðferð gerðar, áætlun um frekari úrræði skráð.
Óviðeigandi eftirlit
varðandi úrlausn.

10

Meiri háttar villur eða
ábótavant.

Gott yfirlit, nokkrar
minni háttar villur.

Framúrskarandi yfirlit
og breyting á áætlun.

N/A

ÚRRÆÐI Viðeigandi áætlun varðandi framtíðar umönnun (úrræði), s.s. ákvarðanir um sjúkrahúsvist
eða eftirlit, tilvísanir.
Óviðeigandi úrræði.

Meiriháttar villur eða
ábótavant.

Nægjanlegt, minni
háttar ósamræmi.

Fullkomið, viðeigandi
úrræði.
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N/A

