Mall för HSL-Journalgranskning arbets- och fysioterapeuter
Vad efterfrågas

Finns det
som
efterfrågas?
OK
Delvis
Saknas

Kommentar eller ej aktuellt

Finns fullständiga uppgifter om patientens (namn
personnummer) på samtliga journalhandlingar,
ex. signeringslistor, även baksidan om sådan
finns.
Finns uppgifter på närstående /företrädare och
var de kan nås?
Finns uppgifter om kontakt nattetid?
Står områdesansvarig
arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast på
vårdåtagandet?
Finns notering om patientansvarig läkare med
namn alt. Vårdcentral?
Finns överkänslighet angivet?
Finns ev. smitta registrerat?
Finns viktig info angivet?
Finns samtycke till kontakt/informationsutbyte
med annan vårdgivare registrerat?
Finns samtycket till att lämna ut uppgifter till
anhöriga registrerat?
Finns samtycke till att ingå i nationellt register
registrerat?
Finns samtycke till kontakt/informationsutbyte
med SoL utförare registrerat?
Finns uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och
medicinska bedömningar?
Är det som är dokumenterat om hälsotillstånd
och bedömningar skrivna enligt ICF?
Begränsningsåtgärder
- Finns det dokumenterat om
ställningstaganden kring
begränsningsåtgärder?
- Finns samtycke antecknat kring vidtagna
begränsningsåtgärder?
- Finns det uppföljning på vidtagna
begränsningsåtgärder?
Finns en sammanfattad bedömning?
Finns aktuella vårdplaner med definierat
- problem
- (SMART) mål
- åtgärd
- KVÅ registrering på åtgärder
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- Uppföljning av åtgärder
- Ligger uppföljningen under rätt åtgärd
Finns det åtgärder skickade till
omvårdnadspersonal?
Finns det uppföljning från omvårdnadspersonal
på de åtgärder som är fördelade till dem?
Är inaktuella åtgärder återkallade och avslutade?
Patientens delaktighet
- Finns det i dokumentationen uppgifter
om information som lämnats till patient?
- Finns uppgifter om de ställningstaganden
som gjorts i fråga om val av
behandlingsalternativ?
- Finns uppgifter om möjlighet till förnyad
bedömning?
Finns information om att ärendet är avslutat och
varför? Är vårdplan avslutad?
Granskning utfördes, datum:
De som gjort granskningen är:
Vår gemensamma bedömning av granskningen är:
Kontrollfrågor att besvara vid sammanställning av
bedömning
- Framgår det av journalen varför vi träffar
patienten?
- Är informationen som finns i journalen relevant för
dokumentationen?
- Finns en röd tråd i dokumentationen
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