Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut
insjuknad patient
Patientens namn
Patientens personnummer
OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet
hos Waranbehandlad patient.
1. Kontrollera om det finns ett ställningstagande till palliativ vård i hemmet och om
patienten inte skall skickas till sjukhus.
2. Kontrollera patientens vitalparametrar
Värde

Kontrollera nedanstående
vitalparametrar
Fria luftvägar

Andningsfrekvens mellan 8-25/min

Saturation över eller lika med 92 %
Känd KOL saturation över eller lika med 88 %

Hjärtfrekvens mellan 50-100 s/min

Systoliskt blt över 100 mm Hg

Medvetandegrad
Fullt vaken/Slö eller oklar/Mycket slö eller oklar

Kontroll av blodsocker

Temp 36-38
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Inom
Referens
värde

Inom
Referens
värde

JA

NEJ

3. Exklusionssymtom

Exlusionssymtom
U/KAD besvär

Yrsel

Andningsbesvär

Bröstsmärta

Diabetiker

Feber

Påverkat allmäntillstånd

Ryggsmärta

JA

NEJ

Symtom
□ Buksmärta
□ Totalstopp KAD
□ Central bröstsmärta
□ Makroskopisk hematuri
□ Central bröstsmärta
□ Anamnes på syncope
□ Illamående och kräkningar
□ Nedsatt kraft på en sida
□ Bortfallssymtom
□ Huvudvärk
□ Akut debut
□ Buksmärta
□ Centrala bröstsmärtor
□ Syncope
□ Känd KOL saturation under 88 %
□ Nytillkommen bröstsmärta
□ Dyspne’
□ Bröstsmärta som kommer i vila
□ Buksmärta
□ Buksmärta
□ Djupandning
□ Acetondoft
□ Lågt blodsocker
□ Buksmärta
□ Central bröstsmärta
□ Episoder med frossa
□ Infektionstecken samt svår smärta
□ Neurologiska bortfall
□ Buksmärta
□ Central bröstsmärta
□ Nytillkommen rygg/smärta i extremiteter
□ Neurologiska bortfall och icke intakt motorik och
sensorisk
□ Akut debut med svår smärta och allmänpåverkan
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4. Ställningstagande

Ligger vitalparametrarna inom referensvärdena?

JA
□

NEJ
□

Finns det exklusionssymtom enligt bedömt tillstånd?

NEJ
□

JA
□

Trotts utfall grön bedöms att sjukhusvård föreligger

NEJ
□

JA
□

□

□

Trotts utfall röd bedöms att patienten kan vårdas på nuvarande nivå
JA
NEJ

Vårdnivå
oförändrar
• Patienten kan
stanna kvar
• Dokumentera och
följ upp

Vårdnivå
Läkarkontakt
• Läkare kontaktas för
ställningstagande
• Dokumentera och
följ upp

Vårdnivå
Akutmottagning
• Beställ ambulans
• Kontakta
akutmottagning
för rapportering
• Dokumentera och
följ upp

Anteckningar

Ansvarig sjuksköterska
Telefonnummer
Datum och tid

Dokumentet är kontrollerat och godkänt av Henrik Almkvist Senior medicinsk rådgivare Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting
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Beslutsstöd - anvisning
Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när
den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta
vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal
vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.
Beslutstödet är utformat som en checklista, här hittar du information om hur
du använder beslutsstödet.

Steg 1 Ställningstagande till palliativ vård

Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?
Kontrollera om palliativ inriktning eller beslut om palliativ vård finns för patienten. Om palliativt beslut
och nödvändiga ordinationer finns behandla då enligt gällande direktiv. Om du som sjuksköterska
bedömer att det saknas tillräcklig ordination eller beslut för att kunna smärt/symtomlindra personen
tar du kontakt med ansvarig läkare.
Om ovanstående fråga besvaras med nej, följ då beslutsstödets flöde

Steg 2 Kontrollera samtliga vitalparametrar

Kontrollera samtliga vitalparametrar enligt beslutsstödet.
För att upprätthålla den medicinska säkerheten i beslutsstödet är det viktigt att samtliga parametrar
verkligen blir kontrollerade. Markera med kryss i grön JA ruta om värdet ligger inom det som anges som
referensvärde och markera med kryss i röd NEJ ruta då värdet ligger utanför angiven referens. För din
egen dokumentation notera patientens värde i beslutsstödet.
När samtliga parametrar är kontrollerade följ flödet vidare
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Steg 3 Finns exklusionssymtom?

Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns exklusionssymtom?
I denna del bedöms orsaken till att patienten försämrats just nu. Du som sjuksköterska ska identifiera
och kontrollera aktuella symtom. I vänster kolumn är patientens upplevda symtom och i höger
kolumnen är de s.k. exklusionssymtomen. Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att
sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på
vårdcentral.
När du som sjuksköterska kommit fram till vad som är orsak till den aktuella försämringen används
checklistan som stöd för att kontrollera om något exklusionssymtom föranleder vård på sjukhus.
Markera med kryss i rutan för aktuellt symtom.
Om din bedömning angående orsak till försämringen inte finns beskrivet i vänstra kolumnen gå då
vidare i checklistan beslutsstöd utan att markera något kryss på aktuell ruta.

Steg 4 Sammanfattning av bedömning
Sammanfattning av din bedömning.
I Beslutsstödets fjärde steg ska din bedömning sammanfattas.

• Markera Ja eller Nej på frågan om vitalparametrarna ligger inom eller utanför referensvärdet.
• Markera Ja eller Nej på frågan om exklusionssymtom föreligger.
• Markera Ja eller Nej om du som sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård

trots att ovanstående utfall visar på att sjukhusvård inte är nödvändigt. Här kan det
exempelvis vara en misstänkt lårbensfraktur som inte ger något utfall. Det kan också vara så
att din kunskap om patienten eller erfarenhet och kompetens som sjuksköterska innebär att
du bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård.
• Omvänt förhållande kan också förekomma där du anser att sjukhusvård inte är nödvändigt.
Detta trots att du tidigare i beslutstödet angivit värden som talar för att patienten behöver
vård på sjukhus, markera i så fall Ja i grön ruta. Det kan vara tillfällen då din kunskap om
patienten, erfarenhet och kompetens innebär att du bedömer att patienten kan vårdas
hemma.

Steg 5 Summera bedömning

Summera nu din bedömning, om minst en röd ruta är ikryssad bör patienten transporteras till
akutmottagningen för vidare vård och behandling. Detta beslut kan du fatta på egen hand utan att
samråda med ansvarig läkare.
Om inget kryss finns i röd ruta innebär det att patienten kan vara kvar hemma och du som
sjuksköterska kontaktar då jourhavande läkare och informerar om att du använt beslutsstöd samt dess
utfall.
Använd checklistan som stöd när du sedan dokumenterar i patientens journal.
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