Checklista vid användning av kartläggningsverktyget Tidiga tecken
Det finns behov av att skapa goda rutiner för att se tecken på försämrade funktioner eller sjukdomar hos vuxna och åldrande personer med
intellektuella funktionshinder. I de verksamheter där man tagit beslut om att börja använda tidiga Tecken kan denna checklista vara till nytta.
1. Informera de övriga i ert arbetslag.
2. Sätt dig in i de lokala rutiner som finns eller påtala behovet av nya för:
A) Samtycke till kartläggning ska lämnas av brukaren. Samtycket kan när som helst återkallas av brukaren.
B) Tystnadsplikt ska gälla för dessa uppgifter på samma sätt som i övriga brukarrelationer.
C) Dokumentation ska göras av vård- och omsorgspersonal som arbetar direkt med brukaren.
D) Förvaring av dokumentationen ska ske enligt socialtjänstens regler om journalplikt.
3. Lägg in tider för kartläggningen i ert årshjul. Lämpligt i samband med andra uppföljningar av brukare t.ex. vid genomförandeplan.
4. Utvärdering/uppföljning med kartläggningsverktyget Tidiga tecken. (För utförlig information se handboken Tidiga tecken).
A. Den första registreringen är en baslinje för framtida registreringar.
B. Två personal som känner brukaren väl, sedan en längre tid, ska genomföra kartläggningen.
C. Involvera brukaren i kartläggningen.
D. Ibland kan inte alla frågor besvaras omedelbart utan i vissa fall finns behov av att göra observationer över en viss period för att
besvara frågan.
E. Gå igenom kartläggningen tillsammans med andra personalgrupper. Ger kartläggningen en enhetlig uppfattning av hälsa och
funktionsnivå? När osäkerhet föreligger, bör det ”svagaste” alternativet väljas.
F. Notera vilka som genomfört kartläggningen. Även övriga som bidragit med upplysningar.
G. Kartläggningen genomförs årligen samt vid misstanke om förändring av funktionsnivå eller hälsa.
H. Vid kartläggning nästkommande år ska, helst minst en, av den omsorgspersonal som deltog vid förra registreringen vara med.
5. Efter kartläggningen bör en vård- och omsorgsplanering genomföras.
6. Resultaten av kartläggningen kan användas till bl.a.
A) Nedtrappning av arbete eller sysselsättning.
E) Framtida behov av insatser.
B) Aktiviteter och fritid.
F) Hjälpmedel vid en ev. utrednings- och diagnostiseringsprocess.
C) Bostadsförhållanden.
D) Uppföljning av hälsotillstånd.
http://www.tidigatecken.se/
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