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MÅL SEKRETÆR 1. GANGS BESØG 

CAM (95%) 
EORTC 1. (75%) 
EORTC 2. (50%) 
 
Målene ovenfor skal være opfyldt inden 1/9-17 

Ved oprettelse af journal udfyldes   
”dataindtastningsskemaet” og sættes i ”blåt 
ringbind” + udfylde KMS 1. side. 

Cam 1 + EORTC 1 (læge eller spl.) 
EORTC 2 hjemme lægges hos pt., og der 
informeres om opringning inden for 1. md.,  
samt at det foregår som interview. 
 

 I journalen lægges: 
- Forside 
- LKT palliation (KMS+CAM skema) 
- EORTC (skema 1+2 stk. af skema 2) 
- Samtykke erklæring 
- HLR skema 
- Journaloptagelses skema 
- Projekt skema til pt. og pårørende 
- Pjece om Pall. Enhed 

Ved journalskrivelse noteres under ”kognitiv”, 
CAM –resultatet, og hvad der observeres.  
CAM scoringen (0-4) dokumenteres nederst i 
journalnotatet. 
EORTC 1 noteres om det er med eller uden 
hjælp fra personale. 
EORTC 1+2 samt KMS holdes samlet i 
plastlomme og lægges bag i journalmappen. 
Evt. opbevares hos kontaktsygeplejersken indtil 
EORTC 2 er udført. 

 

  



 

TVÆRFAGLIG KONF. OPFØLGENDE KONTAKT 7-28 DAGE EFTER 1. BESØG MHP. EORTC 2 

KMS samt dataindtastningsskema ajourføres via kontaktsygeplejerske 
eller sekretær. 
 

Hvis pt. kontaktes telefonisk, skal dette foregå som interview ud fra 
skema 2, som er lagt i hjemmet. 
Hvis pt. er indlagt på hospice eller andet hospital, dokumenteres det i et 
journalnotat, at EORTC 2 ikke er udført pga. indlæggelse. 
Hvis pt. er indl. på lokal sygehus, kan EORTC 2 udføres der ved amb.  
besøg. 

 Når EORTC 2 (+ evt. CAM 2) er udført, registreres dette på 
”dataindtastningsskemaet” og dokumenteres i journalen samt igen, om 
det er med eller uden hjælp af personale/over telefon. 
HUSK dato på EORTC 2 skema. 
KMS ajourføres hos den enkelte pt. og husk at understrege, om det er 
udført af pt. eller personale. 

 
 
 
 

Herefter lægges EORTC 1+2 samt det ajourførte KMS-skema til sekretær, 
hver pt. i sin plastlomme i databasekassen. 

REGISTRERING SEKRETÆR 

Sekretær indtaster data løbende dog inden d. 15. i hver måned.  Det 
noteres i indrapporteringsfeltet på ”dataindtastningsskemaet”, således 
det kan ses, at denne er indtastet. 
Sekretær sender mail til kontaktsygeplejerskerne hver mandag, hvornår 
EORTC 2 senest skal være udført. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

 

                                                                                                                     GENERELT 

 

EFTER DEN UGENTLIGE TVÆRFAGLIGE KONFERENCE, GENNEMGÅR VI DRIVER-DIAGRAMMET, FOR AT DRØFTE HVORDAN DET ER GÅET I DEN 

FORLØBNE UGE. 

- HVAD DER EVT. KUNNE VÆRE ANDERLEDES 

- HVORFOR DET GIK SOM DET GJORDE 

- EVT. FORBEDRINGER TIL ARBEJDSGANG 

 

 

 

 

DEN FØRSTE TORSDAG I HVER MÅNED – FREMLÆGGES DPD RESULTATET FOR AT SE, HVORDAN DET GÅR MED DE PÅLAGTE 

PROCENTMÅLINGER. HEREFTER STILLING TIL EVT. JUSTERINGER AF ARBEJDSGANG. 

 

 

 


