
Når du har udfyldt Ændringsskemaet skal du vurdere borgeren rød, gul eller grøn 

GRØN:  Din overordnede og samlede vurdering er, at borgeren er i sin habituelle �lstand 

(har det som sædvanligt).  

Skriv ”GRØN” i overskri%en e%er ”A Ændringsskema” og gem Ændringsskemaet i journalen 

uden yderligere �ltag. 

 

GUL:  Din overordnede vurdering er, at ændringerne i borgerens helbreds�lstand kræver 

opmærksomhed/handling fra sygeplejerske og/eller terapeut en af de nærmeste dage. 

Skriv ”GUL” i overskri%en e%er ”A Ændringsskema”, gem Ændringsskemaet i journalen og 

send sam�digt som advis �l sygeplejen og/eller terapeuten. 

 

RØD:  Din overordnede vurdering er, at ændringerne i borgerens helbreds�lstand kræver 

�lsyn/handling af sygeplejerske og/eller terapeut i dag.  

Skriv ”RØD” i overskri%en e%er ”A Ændringsskema”, gem Ændringsskemaet i journalen og 

send sam�digt som advis �l sygeplejen og/eller terapeuten. Vær opmærksom på, om æn-

dringer er så aku.e at du skal ringe �l sygeplejen og/eller terapeuten. 

Tidlig opsporing  

Kom på forkant – forebyg sygdom 

Dokumenta�on af ændringer i borgerens hel-

breds�lstand. 

 
Brug ændringsskemaet 

⇒ Hver gang du starter hjælp op i et hjem 

⇒ Hver gang en borger har været indlagt 

⇒ Hver gang du observerer ændringer 

⇒ Og ellers minimum hver tredje?? måned (skal a4lares) 

Find Ændringsskemaet: under Indtast notat i borgerjournalen vælges skema under over-

skri% ”A Ændringsskema”. Marker søgeordet ”A Ændringskema”.  

Udfyld skemaet.          Se bagsiden!  
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 ÆNDRINGSSKEMA – HVAD HAR DU OBSERVERET 

 

 

PSYKISK/SOCIALT 
 

Bemærknin-

ger 

Humør Som vanligt Ændret   
Hukommelse Som vanligt Ændret   

Tidsfornemmelse Som vanligt Ændret   
Talefærdigheder Som vanligt Ændret   

Misbrug alkohol/medicin Som vanligt Ændret   
Social aktiv Som vanligt Ændret   

HJEMMET 
 

      

Borger klarer hverdagens gøre-

mål 

Som vanligt Ændret   

AKTIVITET 
 

      

Gangfunktion Som vanligt Ændret   
Rejse/sætte evne Som vanligt Ændret   
Faldtendens Som vanligt Ændret   

FYSISK 
 

      

Appetit Som vanligt Ændret   
Synkeevne Som vanligt Ændret   

Indtag af væske Som vanligt Ændret   
Vægt Som vanligt Ændret   

Afføringsmønster Som vanligt Ændret   
Vandladning Som vanligt Ændret   

Vejrtrækning Som vanligt Ændret   
Mundhygiejne/Tænder Som vanligt Ændret   

Træthedsniveau Som vanligt Ændret   
Søvn/hvile Som vanligt Ændret   

Balance/svimmelhed Som vanligt Ændret   
Hævede ben Som vanligt Ændret   

Huden (sår, farve mm.) Som vanligt Ændret   

 Sæt kryds 
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