Namn

Kvalitetsindikatorer
individnivå,
tarmstörning

Personnummer

Datum

Utvärdering
Datum

Kvalitetsindikator

Ej aktuellt

Normaliserat eller accepterat
avföringsmönster**
Verifieras med ny tarmdagbok
och/eller score
Inget eller accepterat läckage**
Verifieras med ny tarmdagbok
och/eller score
Individuellt utprovade
inkontinenshjälpmedel**
Verifierats med ny registrering
av antal torra och våta nätter

Uppfyllt mål**

** Kvalitetsindikator
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Ja

Nej

Kommentar

I N S T R U K T I O N

Kvalitetsindikatorer
på individnivå
När patienten är färdigbehandlad görs en utvärdering. Fyll i namn och
personnummer. Datera när utvärderingen sker.
Normaliserat eller accepterat avföringsmönster**
• Ej aktuellt markeras om patientens avföringsmönster var normalt vid
utredningens start och inte är aktuellt att utvärdera.
• Ja markeras vid normaliserat eller accepterat avföringsmönster.
• Nej markeras om ingen förbättring skett.
• Kommentera vid behov.
Inget eller minskat läckage**
• Ej aktuellt markeras om patienten var kontinent vid utredningens start och inte
är aktuellt att utvärdera.
• Ja markeras vid inget eller minskat läckage.
• Nej markeras om ingen förbättring skett.
• Kommentera vid behov.
Individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel**
• Ej aktuellt markeras om förskrivning av inkontinenshjälpmedel inte är aktuell att
utvärdera.
• Ja markeras om inkontinenshjälpmedlet är individuellt utprovat.
• Nej markeras om inkontinenshjälpmedlet inte är individuellt utprovat.
• Kommentera vid behov.
Uppfyllt mål
• Ja markeras om målet är uppfyllt.
• Nej markeras om målet inte är uppfyllt.
• Kommentera vid behov.
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forts. Kvalitetsindikatorer på individnivå

Indikatorer (stjärnmärkta*)
Indikatorerna används som instrument för att utvärdera åtgärd/behandling och
är en förutsättning för att kunna mäta kvaliteten.
Tarmdagbok avföringsläckage och tarmdagbok tarmtömningsproblem är
indikatorer och grundstenar i utredningen vid tarmstörning.
Kost och avföringslista är exempel på andra indikatorer som kan utvärderas.
Andra viktiga indikatorer är inkontinensdiagnos, omvårdnadsdiagnos och mål.
Dessa utgör underlag för att välja rätt åtgärd/behandling.
Kvalitetsindikatorer (stjärnmärkta**)
Viktiga aspekter och mätbara variabler inom inkontinensvården är:
• normaliserat eller förbättrat miktionsmönster
• inget eller minskat läckage
• individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel
• uppfyllt mål
Kvalitetsindikatorer på individnivå kan sammanställas till verksamhetsnivå
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