Q18007

RIKTLINJER FÖR UTFYLLANDE AV
UTVÄRDERINGSSCHEMA BCD650
Syftet med utvärderingsschemat är
- att få en uppföljning av de som behandlas med / har köpt in eller hyrt den
medicintekniska apparaturen BCD650.
- att bygga upp en erfarenhets-databas, som skall kunna delas med användarna
när signifikativa följder av behandling kan påvisas.
- databasen får ej användas till andra ändamål än de här nämnda.

Kön:

Man eller Kvinna

Ålder:

Födelseår eller ålder vid behandlingens början

Ev. behandlares ID Kod: Utfylles endast om behandlingen utförs av annan än den som
får behandlingen. Patientens anonymitet säkras genom att
denna kod ej får innehålla namn eller hela/delar av
personnumret.
Behandlare:

Person och titel på den som utför behandlingen, om det inte är
den behandlade själv.

Problemställning:

Här beskrivs besvär, skada, sjukdom eller annat tillstånd som
är bakgrunden till behandlingen.
Kom ihåg att om det finns diagnostiserad sjukdom skall
behandlande läkare alltid ge sitt samtycke innan
behandlingens början.

Datum:

Datum för alla dagar behandling utförts

Program:

Samtliga program som getts denna dag, helst i samma ordning
som de utförts.
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Ev. Smärta:

Skattning av ev. smärta kan ske inför varje behandling, men i
varje fall inför den första och sista.
Skattningen sker enligt VAS (Visuell Analog Skattning)
Ø Rita upp ett 10 cm långt streck där vänster slutpunkt
symboliserar SMÄRTFRI och höger slutpunkt
symboliserar VÄRSTA TÄNKBARA SMÄRTA.
Ø En punkt sätts på linjen hur smärtan upplevs.
Ø Mät med linjal efter punkten satts dit, smärtan uttrycks
med siffran för cm som ligger närmast punkten.

Kort beskrivning….:

Beskriv minst status vid behandlingens början och slut.
Lägg gärna till korta status-uppdateringar vid varje behandlingstillfälle om möjlighet finns.

Efter avslutad behandlingsperiod, är vi tacksamma för att få ta del av
utvärderingsschemat. Om skanner inte finns tillgänglig är ett foto taget rakt uppifrån
med gott ljus gott nog.
Sändes till: info@biolight.se
Utvärderingsscheman kommer ej användas för några andra ändamål än utvärdering av
behandlingsmetoden vid olika tillstånd.
Resultaten kan delas med andra användare i kunskapsbanken, men då tas kön och ålder
bort, det vill säga med total anonymisering. Om ni ej önskar delta i kunskapsbanken,
meddela detta när mailet sänds, så kommer vi inte använda det för detta ändamål.

