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Syftet med instruktionen är att snabbt ta reda på orsaken till en akut försämring av allmäntillståndet, så att klienten 
erhåller korrekt vård och behåller sin funktionsförmåga.  
 

Obs! Vid TeleCareenheter följs deras anvisningar. 

NÖDSITUATION  
KONTROLLERA 

 Medvetandet (svarar på tal, öppnar ögonen, reagerar på smärta) 
 Andning: gränsvärden: <8 eller >25  
 Puls: gränsvärden: <50 eller >100 

I livshotande situationer ring 112. Observera vårdlinjebeslut! Återupplivningsförbud: Ja/Nej  

 
OM DET INTE ÄR NÖDSITUATION: 1. UNDERSÖK 2. UTRED 3. AGERA OCH KONSULTERA  

1. UNDERSÖK 
 Blodtryck, puls, blodsocker 
 Andnöd och andningsfrekvens  
 Smärtor: var: bröstsmärta, smärta i bukens region, huvudvärk? Styrka på VAS skala (0-10) 
 Skador, i synnerhet huvudskador, stödjer på benen osv.  
 Neurologiska symptom, rörligheten i extremiteterna, symmetriska symptom och tal  
 Infektionssymptom (feber, om möjligt snabb-CRP, urinprov med sticka) 
 Annat: ______________________________________________ 

 

2. UTRED 
Skapa en helhetsbild genom diskussion med klienten/ patienten, anhöriga och enligt anteckningarna i journalen. 
Att bibehålla lugnet skapar trygghet.  
 

 Akut förändring, tidigare fysisk funktionsförmåga och minne  
 Medvetande: Hur snabbt får du växelverkande kontakt, hur har det förändrats? Förekommer 

desorientering eller synvillor? Rusmedel? Berusad? 
 Fall: Vad har hänt, snubblade eller yrsel? Förmår personen stödja sig på nedre extremiteterna och 

använda händerna, upplevs smärta?  
 Hjärtsymptom/symptom i andningsvägarna: Hurudan är bröstsmärtan, försvåras den? Hjälper nitro, 

medicin mot halsbränna eller (syrgas)? Ångest, svullnader och viktökning? Rosslande andning? Hosta?  
 Feber: Hur lång uppföljning och har febernedsättande medicin givits?  
 Matthet eller svindel: Hur länge har det pågått och har det förändrats?  
 Psykiskt tillstånd: Finns depression, ångest eller oro?   
 Sekretion: Finns urinbesvär/förstoppning / diarré / uppkastningar?  
 Sår: Hur stort, stagnerar blodflödet och krävs stygn? Huden, finns det förändringar?  
 Långvariga sjukdomar: Finns det instruktioner, t.ex. för vård av epilepsi?  
 Nuvarande medicinering: Har medicin tagits regelbundet? Har ändringar gjorts senaste månad?  
 Vårdtestamente: Finns det beslut om vårdtestamente eller vårdlinje?  
 Riskfaktorer: allergier och läkemedelsresistenta mikrober eller andra smittosamma sjukdomar? 
 Annat: _____________________________________________ 

 

3. AGERA OCH KONSULTERA 
Förhandla vid behov med en sakkunnig inom hälsovården och agera enligt givna instruktioner innan du fattar 
beslut om att sända patienten till dejouren.  
Kontakt må-fr kl. 8–16: Hemsjukvården inom det egna vårdområdet eller akutmottagningen 
Kontakt på kvällar kl. 16–22 och lö-sö kl. 8-22: Samjouren vid VCS, tfn 213 1310   
Kontakt nattetid klo 22–8: Samjouren vid VCS, tfn 213 1310 
OBS! Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och Kristinestads vård- och omsorgscentralen har andra 
öppethållningstider.   

Dokumentera uppgifterna i klientjournalen.  
Följ upp klientens tillstånd regelbundet, oberoende av problemen, och dokumentera noggrant.  

 


