
1. Sök upp aktuell patient och starta en vårdbegäran (1 av 2) 

 



 

 

2. Fyll i vem vårdbegäran kommer ifrån (2 av 2) 

 

 



3. Fyll i den information du fått och fördela enligt SBAR, infoga i Rekommendation frastext ” Operativ sjuksköterska överlämnar ärendet till 

sjuksköterska kväll/natt/helg (2 AV 2). Kontakta kollega, uppge personnummer, ge kort muntlig rapport och hänvisa till informationen i 

vårdbegäran. Om operativ sjuksköterska ger råd skrivs det under KVÅ-kod XS011 (Information och rådgivning per telefon med företrädare för 

patienten), om rådet kan man läsa under ”senast dokumenterat”.  

 

 



4. Sjuksköterska kväll/natt/helg ”plockar” sedan vårdbegäran och gör ett ställningstagande genom att trycka på hammaren.                        

Sjuksköterska kväll/natt/helg dokumenterar vad som gjorts utifrån KVÅ-koder under ”Utför oplanerad åtgärd ” (Utredande eller 

behandlande, se lathund).  

OBS! Det är viktigt att tjänstgörande ssk är inloggade i urvalet ” Hela Kristianstad kommun” annars kan Vårdbegäran missas.  

 

OBS! Om en vårdbegäran lämnas över till natten, komplettera med att fyll i ”Övrig aktivitet”i Att göra listan och tagga ”Natt” hänvisa till 

vårdbegäran, detta säkerhetsställer att natten inte missar vårdbegäran.  

 

 

 

 



När ska operativ sjuksköterska skapa en vårdbegäran?                                                                                                                     
Skapa enbart en vårdbegäran när något nytt inträffar. Finns det utredning/behandlingsplaner inom aktuellt område räcker det att skriva en åtgärd som 

sedan kopplas till aktuell utredning/behandlingsplan.  

 

Exempel 1 utan vårdbegäran                                                                                                                                                                                                                 
Tex om omvårdnadspersonal ringer om ett högt blodsocker och det finns en behandlingsplan för diabetes dokumenteras följande av operativ sjuksköterska. 

”Utför oplanerad åtgärd ” KVÅ – kod XS011 (behandlande) ”Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten” 

Fyll i ”Hur” (finns frastext att välja) 

I Resultatet dokumenteras vad som behandlats i samtalet och vilka råd som givits.  

Eftersom blodsockerkontroll är en Vb ordination finns den tillgänglig i patientens ”Att göra”, ”Åtgärder vid behov”. 

Klicka på den och fyll i ”Utfört” (åtgärden är redan kopplad till behandlingsplan eftersom det är en Vb ordination) 

Dokumentationen finns att läsa under ”Senast dokumenterat" 

Exempel 2 utan vårdbegäran                                                                                                                                                                                                          
Om tex operativ sjuksköterska blir kontaktad om ett sår som behöver läggas om under jourtid, det finns en befintlig behandlingsplan för såret. Ingen 

vårdbegäran behöver skapas. Det är då viktigt att den muntliga rapporten mellan operativ sjuksköterska och sjuksköterska kväll/natt/helg fungerar och blir 

tydlig. Operativ sjuksköterska gör ingen dokumentation utan den utförs av sjuksköterska kväll/natt/helg som besöker patienten.  För att säkerhetsställa att 

det inte missas kan operativ sköterska sätta upp det som en ”Övrig aktivitet” i Att göra listan, tagga kväll, detta enbart för att det inte ska missas.                                          

”Utför oplanerad åtgärd”, KVÅ-kod QH008 Sårvård (behandlande) 

Fyll i ”Hur” (finns frastext att välja) 

I Resultatet dokumenteras att kontakt skett via operativ sjuksköterska och att vad som kan vara aktuellt att återberätta om såret och omläggningen.  

Koppla till aktuell behandlingsplan.  

Dokumentationen finns att läsa under ”Senast dokumenterat" 



Exempel 3 med vårdbegäran  

Operativ sjuksköterska blir kontaktad av omvårdnadspersonal om en patient med nytillkommen feber och illaluktande urin.                                                  

Vårdbegäran skapas där informationen från samtalet med omvårdnadspersonal dokumenteras enligt SBAR. (Detta kommer utvecklas till att 

omvårdnadspersonal så småningom kommer skriva vårdbegäran själva föranlett att man ringt också men vi är inte där ännu i Kristianstad kommun).  

Operativ sjuksköterska kontaktar kollega kväll/natt/helg sjuksköterska, uppger personnummer, ger kort muntlig rapport och hänvisar till informationen i 

vårdbegäran. 

Vårdbegäran ”plockas” och hanteras av kväll/natt/helgsjuksköterska, därefter sker dokumentation enligt följande 

 

”Utför oplanerad åtgärd” KVÅ-kod PE010 Bedömning av värmereglerande funktioner (Utredande)  

Fyll i ”Hur” (Finns frastext att välja)  (fyll i mätvärden) 

I Resultatet dokumenteras vad som skett och resultatet av åtgärden  

 

”Utför oplanerad åtgärd” KVÅ-kod AV034 Provtagning UNS (Utredande) 

Fyll i ”Hur” (Finns frastext att välja) 

I Resultatet dokumenteras vad som skett och resultatet av åtgärden 

 

”Utför oplanerad åtgärd” KVÅ-kod XS008 Konferens om patient (Behandlande) (Om ni ringer Falck) 

Fyll i ”Hur” (Finns frastext att välja) 

I Resultatet dokumenteras vad som skett och resultatet av åtgärden 

 

 



 

”Utför oplanerad åtgärd” KVÅ- kod DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos (Behandlande)  

Fyll i ”Hur” (Finns frastext att välja) 

I Resultatet dokumenteras vad som skett och resultatet av åtgärden 

 

Skicka HSL-uppdrag på ovanstående kod! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


