
Hur avgörs optimal  vårdnivå utifrån patientens  
förutsättningar?

fredrik.svensson@regionorebrolan.se

Eller  var  ska  den  fortsatta  vården  bedrivas?



Vad är optimal  vårdnivå?
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Inte  helt  enkelt!

• ofta  multisjuka  äldre  

• palliativt  beslut

• antal  äldre  ökar

• har  omfattande  insatser  

• akutmottagningen  är  en  ogynnsam  miljö  för  våra  äldre  och  i  synnerhet  för  
patienter  som  befinner  sig  i  livets  slutskede

Målet  med  sjukhusbesök  - mervärde  för  den  enskilde  patienten      
som  vi  inte  kunnat  tillgodose  på  annat  vis.
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Uppdraget!  

Länsgemensam  
Modell

Beslutsstöd Säker  utskrivning

Samordnad  individuell  plan

Kvalitetsregister  arbete
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BESLUTSSTÖD
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Trygghet för patienten och vård på optimal vårdnivå  
utifrån behov och situation.

Samtlig vårdpersonal ser till helheten i vårdkedjan och 
underlättar i patientens övergångar mellan vårdgivarna.

Mål och syfte
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Effekter&Analys

BMC  Nursing:  2016
A  Decision  support  system  (DSS)  for  municipal  nurses encountering health deterioration
among older people
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Rätt  patient  på  rätt  
plats
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Triageutfall  för  inkomna  till    akutmottagning
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Hög  träffsäkerhet
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Uppföljning  kommun  ssk.  Örebro  Län  
Inskriven  vårdavdelning  Avser  Örebro,  Karlskoga,  Lindesberg,  Nora,  Hällefors,

Kommentar:
Vid  de  fallen  som  analysen  avser  blev  63  %  inlagda  på  
vårdavdelning.  Beslutsstödets  utfall  visade  på  vårdnivå  Akm/röd  i  
94  %  av  de  inlagda  fallen.    
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Tillräcklig  
84%

ej
tillräcklig
16%

2013

Tillräcklig  
70%

ej  tillräcklig  
30%

2012

Informationsinnehåll  då  Meddixmeddelande skickats  in  till  akutmottagningen.
Betydande  kvalitetsökning  på  innehåll  i  statusmeddelande.

Information  in  till  sjukhuset

Tillräcklig
43%Ej  tillräcklig  

57%

Innan  beslutsstöd  2011
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Hur  fungerar  
beslutsstödet?
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Hur  fungerar  
beslutsstödet?
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Hur  fungerar  
beslutsstödet?
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Sammanställ
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Överpröva





• Tydliggör  vikten  av  palliativt  ställningstagande.
• Ger  sjuksköterskan  trygghet  för  vilken  vårdnivå  som  ska  väljas.
• Tydlig  information  till  läkaren  och  nästa  vårdgivare.
• Tar  tillvara  sjuksköterskans  och  distriktsläkarens  ansvar  och  
kompetens.
• Undviker  onödiga  besök  på  akutmottagningen.
• Ger  patient  och  närstående  trygghet.
• Kvalitetsäkring  av  utförd  insats

fredrik.svensson@regionorebrolan.se

Effekter:



Gemensamt  språk  
• Sjuksköterskor  i  kommunen,  läkare  och  
ambulanspersonal  talar  samma  språk.
• Rapport  enligt  SBAR.
• Större  förståelse  för  varandra  och  därmed  ett  bättre  
omhändertagande  av  individen.
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• Checklista  för  strukturerad  bedömning  av  Gretas  hälsotillstånd
• Stöd  för  optimal  vårdnivå
• Palliativ  vård
• Sytematisk  kontroll  av  vitalparametrar
• Symtom  
• Sammanfattande  bedömning  – sjuksköterskan
• Summering  och    rapport

BESLUTSSTÖD
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Checklista beslutsstöd 
 
 
 

 
Finns ställningstagande till palliativ 
vård med tillräckliga ordinationer för 
symtomlindring i hemmet? 

 
 
 
 

   
 

 Kontrollera samtliga vitalparametrar           Värde                        JA NEJ 
 Är vitalparametrar inom?     

A  Fri luftväg?   Pratar patienten? □ □ 
  

  

B  Andningsfrekvens mellan 8-25/min   □ □ 
     

B Saturation över eller lika med 92 %  
 känd KOL saturation över eller lika med 88% 

□ □ 

      

C Hjärt frekvens mellan 50-100 s/min   □ □ 
     

C Systoliskt Bltr över eller lika med 100 mmHg □ □ 
     

D Medvetandegrad är RLS 1  □ □ 
 Ev kontroll av pupillstorlek /blodsocker   

  
  

E Temp 36-38,5 □ □ 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Kvar hemma 
Rapport enligt 
SBAR  
Till Distrikts 
Läkare  via 
Telefon 

JA 

NEJ 

Patient ID 
Namn:__________________________ 
 
Person nr:________________________ 

1
. 

2
. 

!
!

!
!

1 

 
Hemsjukvård och särskilt boende 

 
Checklista beslutsstöd 

 
 

 
Finns ställningstagande till palliativ 
vård med tillräckliga ordinationer för 
symtomlindring i hemmet? 

 
 
 
 

   
 

! Kontrollera!samtliga!vitalparametrar!!!!!!!!!!!Värde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JA! NEJ!

! Är#vitalparametrar#inom?# !! !!

A# !Fri!luftväg?!!!Pratar!patienten?! □! □!
# !   

B# !Andningsfrekvens!mellan!8825/min!!! □ □ 
! !!   

B# Saturation!över!eller!lika!med!92!%!!
!känd#KOL#saturation#över#eller#lika#med#88%!

□ □ 

! !!!   

C# Hjärt!frekvens!mellan!508100!s/min!!! □ □ 
! !!   

C# Systoliskt!Bltr!över!eller!lika!med!100!mmHg! □ □ 
! !!   

D# Medvetandegrad!är!RLS!1!! □ □ 
! Ev!kontroll!av!pupillstorlek!/blodsocker!   

! !   

E# Temp!36838,5! □ □ 
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

 
 
 

Kvar hemma 
Rapport enligt 
SBAR Till 
Distriktsläkare  
via Telefon 

JA 

NEJ 

Patient ID 
Namn:__________________________ 
 
Person nr:________________________ 

1
. 

2
. 

Region    Örebro  Län  Örebro,  Kumla,  Askersund,  Hallsberg,  Lekeberg,  Karlskoga,  Degerfors,  Laxå,  Ljusnarsberg,  Nora,  Lindesberg,  
Hällefors,  Region  Skåne  Östra  Göinge,  Osby,  Perstorp,  Kristianstad,  Bromölla,  Hässleholm.  Simrishamn,  Sjöbo,  Skurup,  Tomelilla  
,Ystad  ,  Helsingborg  stad,  Trelleborg,  Vellinge,Kävlinge,  burlöv,Staffanstorp,  Svedala,Blekinge Karlshamn,  Karlskrona,  Olofström,  
Ronneby,  Sölvesborg,  Region  Halland  Falkenberg,  Varberg,  Kungsbacka,  Hylte,  Laholm,  Halmstad,  Region  Kronoberg  Alvesta,  
Lessebo,  Växjö,  Ljungby,  Markaryd,  Tingsryd,  Uppvidinge,    Älmhult, Region  Västerbotten  Skellefteå,  Umeå,  Region  Dalarna  Borlänge,  
Falun,  Rättvik,  Leksand,  Mora,  Älvdalen,  Kalmar,  Borgholm,  Emmaboda,  Hultsfred,  Högsby,  Kalmar,  Mönsterås,  Mörbylånga,  Nybro,  
Oskarshamn,  Torsås,  Vimmerby,  Västervik, Norrtälje,  Västmanland,  Fagersta,  Norberg,   Region  Jönköpings  län,  Vetlanda,  
Jönköping,  Eksjö,  Värnamo, Aneby,  Gislaved,  Gnosjö,  Habo,  Mullsjö,Nässjö,  Sävsjö,  Tranås,  Vaggeryd,SIMBA,  
Tjörn,Stenungsund,Kungälv,Ale.  Region  Gotland,  Göteborg  Stad.  Skaraborg.  Stockholms  län: Sollentuna.  Region  Uppsala  Län,  
Enköping,  östhammar

 
 

1            Version 1.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               JA 
 
 
 
  
 NEJ 
 
 
 
  

         Kontrollera samtliga vitalparametrar    
Är vitalparametrar inom referensvärden? VÄRDE JA NEJ 
A Fri luftväg?    □ □ 
     
B Andningsfrekvens mellan 8-25/min  □ □ 
     
 

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

 □ □ 

     
C Hjärtfrekvens mellan 50-100 slag/min  □ □ 
     
C Systoliskt blodtryck över eller lika med 100 mmHg  □ □ 
     
D Medvetandegrad är RLS 1  □ □ 
     
E Temp 36-38,5  □ □ 

 
 
 
 
 

Patient ID 
 
Namn: _______________________________  
 
Personnr: _____________________________  

Vid behov:  
Rapport enligt 
SBAR till 
Primärvårdsläkare. 

Finns tillräcklig planering av vården 
i Medicinsk vårdplan eller annan 
dokumentation? 

Checklista beslutsstöd  
 

Vid försämrat hälsotillstånd för personer 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård 
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Tips  vid  implementering!
• Förankring,  plan  för  uppföljning

• Överenskommelse  om  medicinteknisk  utrustning

• Utbildning  i  klinisk  bedömning  

• Utbildning  av  sjuksköterskor  i  beslutsstödet

• Presentation  till  distriktsläkarna

• Återkoppling  till  användarna
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www.visamregionorebro.se
Fredrik  Svensson

Tack  för  mig!
fredrik.svensson@regionorebrolan.se


