2012
THS-kjarnin 2012

REGLUR FYRI SKRÁSETING Í SJÚKRAHÚSVERKINUM

Reglur fyri skráseting í sjúkrahúsverkinum
Inngangur
Í sambandi við verksetingina av THS í heilsuverkinum varð dentur fyrst og fremst lagdur á at fáa skipanina
breidda út í føroyska heilsuverkinum, meðan datagóðskan og upplýsingar til leiðslukunning vórðu sett í aðru
røð.
Nú skipanin er tikin í nýtslu á teimum trimum sjúkrahúsunum og hjá øllum kommunulæknunum er næsta stig
at bøta um datagóðskuna og at gera brúk av upplýsingunum í skipanini.
THS-kjarnin skal útvega data til leiðslukunning, sum taka støði í galdandi skráseting í Danmark,
“Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” (Statens Serum Institut) (stytt FI).
Í Føroyum brúkar alt heilsuverkið somu skipan og allir upplýsingar liggja í einum og sama stað. Hetta eigur at
vera ein fyrimunur. Verður skipanin brúkt á rættan hátt í Føroyum eigur onki at vera til hindurs fyri at
upplýsingarnar, sum verða fingnir úr skipanini, eru eftirfarandi.
Aðalstjórin í Heilsumálaráðnum hevur eftirspurt betri datagóðsku og meira eftirfarandi hagtøl. THS-kjarnin er
tí farin undir 2. rundu í heilsuverkinum við tí høvuðsendamálið at bøta datagóðskuna í THS, soleiðis at
upplýsingarnir í skipanini verða meira eftirfarandi. Tó kunnu sjúkrahúsini og kommunulæknarnir seta átøk í
verk beinanvegin, sum kunnu vera við til at bøta datagóðskuna.
Reglur fyri skráseting vórðu lagdar fram fyri THS-stýrisbólkin í 2. februar 2012 og vórðu einmælt samtyktar.
Tó ynskti LS, at reglurnar blivu sendar til hoyringar hjá klinisku deplunum áðrenn tær blivu settar í verk og er
tað nú avgreitt.
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Reglur fyri skráseting í sjúkrahúsverkinum
Fokusøkir
Tíðarsonn ávísing
Kommunulæknar upprætta akuttar ávísingar tíðarsatt, tvs. beinavegin ein sjúklingurin verður ávístur
víðari til Skaðstovuna/Bráðmóttøkuna.
o Serligt fokus verður á kommunulæknavaktina við atliti at tíðarsannari skráseting av ávísing.
o Mannagongd fyri koyrilæknarnar skal gerast
Í ávísingini verður ávísingardiagnosan (ICPC-kotan) obligatoriskt lyklaorð.
Allar akuttar ávísingar verða aksepteraðar í Skaðastovuni/Bráðmóttøkuni á Landssjúkrahúsinum (LS)
og á skaðastovunum á Klaksvíkar sjúkrahúsi (KS) og Suðuroyar sjúkrahúsi (SS).
Ávísingar sum eru í gongd innan somu sergrein, sum tann akutta, verða standandi.
LS útnevnir ein serlækna og ein læknaskrivara á hvørjum depli sum skrásetingarrøkil1. KS og SS
útnevna ein serlækna og ein læknaskrivara sum skrásetingarrøkil.

Forløb
Forløbini hava sama heiti sum áður; í flestu førum navnið á sergrein, t.d. Ortopedi, Parenkymkirurgi,
Gastroenterologi.
Forløb varar frá ávísing verður upprættað. Allar kontaktir sum sjúklingurin hevur við sjúkrahúsið
verða knýttar at forløbinum: innleggingar, skurðviðgerðir, ambulantar vitjanir, veitingar, tilsýn.
Um sjúklingurin við móttøku er upprættaður við skeivum forløbi, verður forløbið og “Medicinsk
ansvarlig enhed” eftirfylgjandi rættaði.
Nýtt sambært FI
Í THS hevur ikki áður verið skilt millum akutt og planløgd forløb. Sambært FI skal tað gerast.
Akutt forløb
o Akutt forløb verður avsluttað:
 Tá sjúklingur verður sendur heimaftur úr Bráðmóttøkuni
 Tá sjúklingur verður útskrivaður av eini deild.
o Akutt forløb verður ikki avsluttað
a) Um sjúklingurin einki slíkt forløb hevur frammanundan og skal halda áfram í
ambulantum regi.
Planlagt forløb:
a) Um sjúklingurin hevur eitt sama slag planlagt forløb, heldur hettar áfram samstundis
við akutta forløbið. Allar framtíðar kontaktir verða knýttar at planlagda forløbinum.

Bíðitíð
Sambært FI eru fleiri “bíðstatus”, sum vit ikki brúka í Føroyum.
Í Føroyum verður bíðitíð lýst sum tíðarskeiðið frá ávísingardato til dagin har sjúklingurin møtir á
sjúkrahúsinum til fyrstu viðtalu. Fyri innleggingarkontaktir endar bíðitíðin tann dagin sjúklingurin verður
innlagdur. Fyri ambulantar kontaktir endar bíðitíðin, tann dagin sjúklingurin møtir í ambulatoriinum fyri
fyrstu ferð.
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Skrásetingarrøkilin hevur serliga uppgávu innan undirvísing, menning og eftirlit av skrásetingini.
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Rættur framferðarháttur fyri nýtslu av bíðilistanum (Planlagte aktiviteter):
Bíðilistin (Planlagte aktivetir) verður brúktur til at stýra bókingum og innkallingum av sjúklingum.
Ongin sjúklingur verður bókaður í kalendaran, fyrr enn bókaða tíðin er eftirfarandi. Hetta fyri at:
1) Fáa eftirfarandi hagtøl viðvíkjandi bíðitíð
2) Sleppa undan órógv á innkallingini umvegis sms-skipanina
3) Sleppa undan óneyðugum umbókingum

Skráseting av diagnosukotum ICD-10
Læknar skráseta eina aktións-diagnosu og møguligar bi-diagnosur, ískoystiskotur, prosedurukotur og
assistansur til allar kontaktir.

Skráseting av prosedurukotum
Prosedurukotur verða skrásettar av røktarstarvsfólk í t.d. ambulatorium. Prosedurukotur verða ikki
skrásettar á seingjardeildunum til sjúklingar sum hava tørv á røktarskráseting í røktarætlan. Dentur verður
lagdur á at menna prosedukotuskrásetingina.

Kontaktskráseting
Kontakttypur eru avmarkaðar til hesar:
Ambulant
Innleggjan
Skaðastovukontakt
Telefonkontakt
Sjúklingafyrisiting
Allar aðrar kontakttypur verða tiknar burtur

Tilsýn
Pr. 1. september 2013 verður tilsýn umbiðið í THS.
Hetta verður gjørt soleiðis, at ávísing verður send til avvarðandi depil og kann so fylgjast upp við
telefonsamrøðu. Tá tilsýnið er gjørt verður ávísingin svarað í THS.

Uppstiging av Cosmic til versión 7.5
Í 2013 verður Cosmic versión 7.2 uppstigað til versión 7.5. Nýggja versiónin stuðlar niðanfyristandandi
skrásetingum, sum tískil vera í fokus aftaná uppstigingina.
Skaðaskráseting
Innanhýsis ávísing

Upplýsingar av týdningi
Allir upplýsingar av týdningi fyri sjúklingatrygdina skulu skrásetast í THS beinanvegin við móttøku av sjúklingi.
T.d. Cave, medisin o.a.
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