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Bilaga 3; Tim blir sjuk 
Händelse/sjukdom: 
 
En kväll när hemtjänsten kommer till Tim är han trött och hängig, personalen dokumenterar 
detta i verksamhetssystemet (särskilt sökord som speglas till HSL journal eller i särskilt 
sökord som delas) eller på papper. Morgonen därpå är han lika trött men klagar nu över 
halsont, han känns varm och vill inte äta och dricka.  
 
SOL personal kontaktar sjuksköterska: Personalen dokumenterar i HSL journal och ringer 
sjuksköterska.  
 
Sjuksköterska bedömer och ordinerar: Sjuksköterska ber personalen ta en temp och ge 
Alvedon (Tim står på detta vid behov enligt ordination i Pascal) om tempen är över 38.5. 
Sjuksköterska dokumenterar i HSL journalen.  
 
SOL personal kontaktar sjuksköterska: På kvällen är Tim försämrad, han upplever att det 
är tungt att andas och han är mycket trött. Sjuksköterska tillkallas via telefon av 
hemtjänstpersonalen.  
 
Sjuksköterska bedömer, ordinerar och konsulterar: Sjuksköterska kontrollerar 
vitalparametrar (i flera kommuner används VISAM beslutsstöd) och kontaktar jourläkare för 
bedömning (via telefon). Jourläkare ordinerar antibiotika. Eftersom Tim inte fått i sig Waran 
hänvisar jourläkare till medicinmottagningen- ber sjuksköterska ringa dem dagen därpå. 
Sjuksköterska hämtar antibiotika i KAF (kommunalt akutläkemedelsförråd som 
tillhandahålls av regionen) och delar dosett- ordinationen hämtas från Pascal. 
Sjuksköterskan kontaktar medicinmottagningen för ordination och åtgärd av 
Waranordination, de ordinerar ny provtagning. Nytt prov tas enligt ordination.  
Rapportering: Sjuksköterska rapporterar till hemtjänstpersonalen  
 
Åtgärder/Insatser: Sjuksköterska ber SOL personal om extra tillsyn under natten och 
dokumenterar i HSL. 
Tim vårdas hemma av hemtjänstpersonalen och besöks dagligen av ssk- besök bokas i 
kalender.  
 
Ordination: Sjuksköterska ordinerar vätskelista och urinmätning, hemtjänst utför – 
dokumenterar på papper alt. Digital signeringslista. 
 
SOL personal kontaktar sjuksköterska: Några dagar senare har Tim fortfarande inte 
piggnat till, han har svårt att dricka, får inte i sig medicinerna och har små urinmängder. 
Sjuksköterska tillkallas via telefon. 
 
Sjuksköterska bedömer, ordinerar och konsulterar: Sjuksköterska tillkallas via telefon, 
kontrollerar vitalparametrar (använder beslutsstöd på papper, VISAM) och kommer fram till 
att läkare behöver konsulteras. Sjuksköterska kontaktar läkare via telefon och 
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dokumenterar kontakten i journal. Läkare bedömer att Tim behöver till sjukhus och skriver 
akutremiss och dokumenterar i sin journal.  
Sjuksköterska åtgärdar: Sjuksköterska beställer transport och dokumenterar i journal (sin 
egen bedömning och vad läkaren sagt och gjort och skickar vårdbegäran till sjukhuset via 
SAMSA. 
 
Inskrivning sjukhus: Tim blir inskriven på sjukhus, inskrivningsmeddelande skickas till 
kommunens inkorg (kan vara biståndshandläggare som hanterar inkorgen) 
 
Utskrivningsmeddelande: Några dagar senare kommer meddelande från sjukhus via 
SAMSA. 
 
Utskrivningsinformation: Tim är färdigbehandlad, han har vårdats för lunginflammation, 
fått intravenös antibiotika och urinkateter, en del medicinjusteringar har gjorts pga. 
hjärtsvikt. Hjärtfunktionen har konstaterats vara mycket dålig och under sjukhusvistelsen 
har man i samråd med Tim beslutat att inte göra HLR i händelse av hjärtstopp.  
 
Vårdplanering inför hemgång: initieras och utförs via Skype. Vårdcentralen där Tim är 
listad samordnar insatserna enligt lag om trygg och säker inskrivning (primär vårdkontakt).  
 
Mottagande i kommunen SOL och HSL: Tim kommer hem med utökad hemtjänst, 
beviljad 4 besök per dag. När Tim kommer hem upptäcker sjuksköterskan att ordination av 
läkemedel är oklar. Medicinlistan i epikrisen stämmer inte med ordinationerna i Pascal. Ett 
antal telefonsamtal senare är ordinationer uppdaterade. 
Sjuksköterska dokumenterar/uppdaterar hälsoplan/omvårdnadsplan sjuksköterska 
korrigerar signeringslistor och planer  Rapportering från sjuksköterska till SOL personal 
(skriftlig och muntlig): kommunicerar till SOL personal.  
 
Läkarordination/ny medicinsk plan: Vårdcentralens läkare tar beslut om att HLR ej ska 
utföras, detta dokumenteras i läkarens journal och kommuniceras till sjuksköterska.  
 
Sjuksköterska dokumenterar/ uppdaterar hälsoplan/omvårdnadsplan: i HSL journal 
(kompletteras ofta med utskrift från läkarens journal)och informationen delas till SOL 
personalen antingen via verksamhetssystem el. på papper i patientens pärm. 
 

Tim försämras efter en vecka hemma:  
 
Sjuksköterska konsulterar: Sjuksköterska kontaktar vårdcentralsläkares som åker med 
hem till Tim.  
Läkarordination/ny medicinsk plan: Vården går in i palliativt skede, brytpunktssamtal 
genomförs av läkare ofta tillsammans med sjuksköterska (kan också finnas ett palliativt 
team från sjukhus involverat men det är oftast inte fallet för äldre personer som sedan 
tidigare är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. 
Läkare ordinerar: trygghetsordinationer ordineras- ofta på papper. Generella ordinationer 
finns och kommunerna har KAF, vissa kommuner har Pallbox som komplement om 
palliativt team från sjukhus är involverade. 
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Sjuksköterska uppdaterar hälsoplan/omvårdnadsplan 
 
Tim vill vara kvar hemma och få somna in lugnt och stilla. Beställning HSL-palliativ vård till 
SOL (kan vara ett rambeslut som innebär att omsorgspersonalens insatser kan ändras 
utifrån Tims behov. 
 


