
CosDoc

Skien kommune



Før og nå

 Lange og omfattende tiltaksplaner

 Bruk av «u.a.» og «ingen endring»

 Ble tiltaksplanene lest?

 2014 – omformulering av tiltakene

 «Lest og fulgt tiltaksplanen»

 Dokumentasjon av det som avviker fra normaltilstand

Forfatter



CosDoc Basisbruk

 Bestående av representanter fra hele Helse/Velferd, systemansvarlig 

og jurist

 Gjennomgang av eksisterende praksis

 ulik praksis på alle tjenestested

 ulik forståelse av hvem som gjør hva

Forfatter



CosDoc Basisbruk

 En standardisert bruk av CosDoc som omfatter alle tjenesteområder 

og alle ansatte i kommunen som gir tjeneste etter Helse- og 

omsorgstjenesteloven

 Daglig rapport skal gjenspeile det som er observert, vurdert, planlagt, 

gjennomført og evaluert

 Helsehjelpen som er dokumentert skal samsvare den helsehjelpen 

pasienten har mottatt

Forfatter



Tiltaksplan

 Til enhver tid planlagte tiltak som samsvarer med innvilget vedtak

 Skal synliggjøre tjenestebruker sitt behov for bistand/helsehjelp og 

planlagte tiltak som er vurdert og iverksatt

 Et «levende» dokument

 Viktig at problemområdet blir individualisert og definert

 Alle ansatte skal bidra til at tiltaksplanen er oppdatert

Forfatter



Daglig rapport

 Skal beskrive den bistand/helsehjelp du som ansatt har gitt ut fra 

tiltakene, og som tjenestebruker har mottatt

 Beskriver observasjoner og vurderinger

 Gir kontinuitet i dokumentasjonen og kvalitetssikrer forløpende 

evaluering av planlagte tiltak

 Stille rapport ønskes

Forfatter



Datasamling

 Bruker 24 Resymé og enten 01 Henderson eller 08 Datasamling som 

et sammendrag av hele pasientens problemstilling

 «Passive» problemstillinger som ikke behøver daglig rapport

 Problemstillingene må være stabile

 Dersom det blir endring, skal det flyttes fra datasamling til tiltaksplan

Forfatter



CosDoc kompetansekrav

 Hovedkort = oppdateres, ny 

tjenestebruker ditt ansvar

 Sjekk at tjeneste samsvarer med 

innvilget og gjeldende vedtak

 Iplosvurdering kvalitetssjekkes og 

endres ved behov

 Tiltaksplan skal gjenspeile den 

bistand/helsehjelp du faktisk gir

 Daglig rapport skal utføres under alle 

problemområder i tiltaksplan

 Registreringer benyttes ved registrering 

av ikke-planlagte tiltak

 Godkjenning av journalnotater skal 

utføres fortløpende

 Prøver og undersøkelser

Forfatter



PR: Alzheimer demens med tidvis utferdstrang og forvirring.

Mål: Bli forstått og ha en god hverdag

Tiltak: Bli møtt på en rolig og trygg måte

Viktig at pleier møter pasienten «der han er». Det vil si at pleier må forsøke å lese pasientens kroppsspråk for å forstå humør og sinnsstemning 

akkurat her og nå. 

Beskrive og komme med gode tips til andre. 

Tiltak: Ha god bakgrunnskunnskap om pasienten. 

Vite noe om familiesituasjonen og navn på de viktigste personene i hans liv. 

Beskrive noe av det pasienten responderer best på. 

Tiltak: Har døralarm og sengealarm

Er vurdert ikke samtykkekompetent i forhold til varslings- og lokaliseringsteknologi. 

Pårørende er kontaktet og informert. Vedtak ang varslings- og lokaliseringsteknologi er skrevet. 

Døralarmen er aktivert mellom 22.00 og 07.30. 

Sengealarmen varsler når pasienten har store bevegelser i sengen eller går ut av sengen.

Rapport: Ble noe motorisk urolig under middagen i dag. Holdt han i hånda og pratet rolig med han. Da roet den motoriske uroen seg og han 

spiste videre. 

Forfatter



PR: Behov for veiledning til personlig hygiene

Mål: Opprettholde god hygiene og pasientens egne ressurser. 

Tiltak: Morgenstell

Beskrive hvordan stell tilrettelegges – få frem hva pasienten selv kan klare. 

Tiltak: Musikktiltak – 15-20 minutter før morgenstell

Liker: danseband-musikk: eksempler

Musikken bør settes på mens pasienten ligger i senga. Han skal få god tid til å våkne med musikken på. Erfaring viser at han med dette tiltaket 

kan kommunisere godt med pleierne og få uttrykket seg godt verbalt. Effekten kan vare helt til frokost.

Evt. viktig å beskrive flere tiltak og tips til andre pleiere.

Tiltak: Kveldsstell

Beskrive hvordan stell tilrettelegges – få frem hva pasienten selv kan klare. 

Tiltak: Tilby dusj på tirsdager

Beskrive dusjsituasjonen

Tiltak: Fotpleie

Får fotpleie hver 8.uke når fotpleier kommer.

Rapport: Musikk i 20 min. Veiledet under hele morgenstell. Evt. observasjoner. 

Forfatter



Takk for i dag


