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Inledning 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

ges företräde till vården. 

Legitimerad medarbetare ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och vid alla 

bedömningar använda sin specifika yrkeskunskap för patientens bästa. 

 

Exempel på arbetsuppgifter med HÖG prioritet. Ska utföras!  
 Genomföra akuta bedömningar  

 Kontakt med läkare för akuta läkarbedömningar 

 Prioriterad vård och behandling, se bilaga 1  

 Läkemedelshantering. Säkerställ att läkemedel finns tillgängligt hos patient så att hen får 

läkemedel enligt ordination. Säkerställ att recept finns för viktiga läkemedel, se bilaga 1.   

 Såromläggning trycksår 

 Prioriterade riskbedömningar, se bilaga 1 

 Prioriterade provtagningar, se bilaga 1 

 Ta emot patienter som kommer åter från sjukhus med högre flexibilitet och med avsteg från 

rutin Trygg och effektiv utskrivning. Utföra prioriterade insatser hos dem.  

 Säkerställa att material finns till patienter med andningshjälpmedel (respirator och ventilator), 

trakeostomi och luftvägssug för att kunna upprätthålla behandling.  

 Dokumentation. Extra viktigt eftersom möjligheterna till muntlig informationsöverföring 

minskar.  

 
 

 
Bilaga 1 
 
Definitioner 
 
Viktiga läkemedel 
 Läkemedel för vård vid livets slut 

 Smärtlindring 

 Antikoagulantia 

 Parkinson mediciner 

 EP-mediciner 

 Hjärtmediciner 

 Psykofarmaka 

 Inhalationer 

 Läkemedel vid anafylaxi 

 Syrgas/Oxygen 
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Prioriterad vård och behandling 
 Injektioner; smärta, oro, andningsbesvär 

 Bedömningar vid vård i livets slut gällande;  

o Vak/omfattande tillsyn i den utsträckning som krävs för att uppmärksamma och tidigt 

kunna behandla symtom.  

o Omsorgspersonalen kan kanske inte ständigt vara närvarande hos en patient. Kan 

innebära att omsorgspersonal ”vakar” över flera patienter samtidigt.  

 Injektioner av vätskedrivande 

 Total parenteral nutrition (TPN) 

 Dialys 

 Sondnäring via nässond 

 

 

Prioriterade provtagningar 
Efter läkarordination 

 PK-prov 

 Akut Hb kan tas kapillärt, utrustning finns på Skyttevägen 

 Akut CRP, utrustning finns på Skyttevägen  

 

 

Prioriterade riskbedömningar 

 Corona infektion – risk för smittspridning i samråd med läkare 

 Riskbedömning suicid 

 Riskbedömning trycksår 

 

 

Exempel på arbetsuppgifter med LÄGRE prioritet  
 Såromläggningar, övriga sår 

 Uppföljning av insatta åtgärder och symtom exempelvis eksem, svullnad, rodnad 

 Omläggning av centrala infarter (kan skjutas på till nästföljande dag) 

 Mindre prioriterade provtagningar 

 Övrig dokumentation som inte är kopplad till arbetsuppgifter med hög prioritet 

 

 

Exempel på arbetsuppgifter med LÅG prioritet  
 Anhörigsamtal för icke svårt sjuk patient 

 Regelbunden uppföljning av mätvärden som blodtryck, puls, vikt 

 Byte av fungerande KAD (kan skjutas på till nästföljande vecka) 

 Registrering i Kvalitetsregister 

 Måluppföljningar 

 Möten  

 Uppföljning kopplade till delegering 

 

 


