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Rutin för informationsöverföring från hemsjukvården till annan
vårdgivare vid hastigt förändrat hälsotillstånd
Bakgrund
Det mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad och sammanhållen vård
och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samverkan över professions- och
vårdgivargränserna.
När en patient, som har kommunal hemsjukvård, blir hastigt sjuk gör ansvarig sjuksköterska
en bedömning om läkare ska kontaktas eller ej samt tillkallar ambulans vid behov. För att
öka patientsäkerheten och kvalitetssäkra informationsöverföringen har man inom
regionförbundet i Örebro tagits fram ett evidensbaserat beslutsstöd till sjuksköterskan inom
kommunal vård och omsorg för denna uppgift. Beslutsstödet är nu implementerat i drygt
100 av Sveriges kommuner.
Beslutsstödet innebär att när hälsotillståndet försämras och sjuksköterskan står inför en
bedömning där inte tillräcklig planering finns kontrolleras i första hand vitalparametrar som
t e x puls, blodtryck, temp och saturation enligt mall. Därefter följer en bedömning av
symtomen för att utesluta eller bekräfta behov av läkarbedömning.
Beslutsstödet, som är utformat som en checklista, ger stöd för att avgöra var den fortsatta
vården bäst sker.
SIMBAs samordningsgrupp tog hösten 2015 beslut om att efter lokal anpassning använda sig
av det beslutsstöd, som tagits fram inom regionförbundet i Örebro, för bedömning var den
fortsatta vården bäst sker.

Syfte
Syftet med användandet av beslutsstöd är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten
ska få vård på rätt vårdnivå och information till nästa vårdgivare säkras.
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Genomförande


Varje vårdgivare ansvarar för att ta fram en lokal rutin som säkerställer att beslutsstödet
alltid används vid bedömning när en patients hälsotillstånd hastigt/oväntat förändras.



Vid kontakt med nödnummer 112, ambulansbeställningen eller liggande sjuktransport
ska beslutsstöd alltid användas som underlag för informationsöverföring. Det samma
gäller för kontakt med primärvårdsläkare.



Förberedd vårdbegäran och Checklista för beslutsstöd ska alltid skickas med patienten till
nästa vårdgivare.
Finns IT-stöd för att dokumentera informationen direkt i SAMSA behöver inte
papperskopia ”Förberedd vårdbegäran” fyllas i.



Dokumentation i SAMSA snarast möjligt.

