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Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor
inom kommunal hälso- och sjukvård
Beslutsstödet är ett evidensbaserat verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälsooch sjukvården. Det används om patienten, oavsett boendeform, försämras i sitt
hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till om läkare ska kontaktas eller inte
samt om det finns behov av att tillkalla ambulans. Syftet är att bedömningen ska bli
strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till
nästa vårdgivare säkras.
Beslutsstödet är utformat som en checklista, bl.a. med kontroll av vitala parametrar som
puls, blodtryck, temp och saturation.
Bedömningarna förutsätter att det i alla verksamheter finns tillgång till pulsoximeter örontermometer – utrustning för blodtrycksmätning. Resultatet av beslutsstödet är en
rekommendation.
Beslutsstödet finns i papper, samt digitalt som applikation för smartphone och läsplatta.
Varje kommun beslutar om appen ska användas och tar fram lokala rutiner för
genomförande och dokumentation.
Verktyget ”Checklista Beslutsstöd” :
•
•
•
•

ska användas som ett underlag för bedömning om patienten är i behov av att
skickas till sjukhusets akutmottagning
är en informationsblankett till nästa vårdgivare
ska användas vid kontakt med läkare före hembesök
ska användas som underlag för sjuksköterskans dokumentation i patientjournal.

Utskrift av checklista beslutsstöd
Länk till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Genomförande
1. Checklista beslutsstöd (i papper eller app) fylls i av sjuksköterska
Alternativ 1
När sjuksköterskan gör en bedömning i papper behövs två ex av Checklista beslutsstöd.
Ett dokument lämnas till ambulansen och det andra har sjuksköterskan som ”eget
dokument” som grund för dokumentation i egen journal.
När dokumentationen är gjord i patientjournalen kan sjuksköterskans pappersexemplar av
”Checklista Beslutsstöd” malas eller kastas i sekretesstunna då det inte är en
journalhandling.
Alternativ 2
När sjuksköterskan fyller i beslutsstödet i appen, räcker det med ett ex av ”Checklista
Beslutsstöd”. Denna fylls i av sjuksköterska och lämnas till ambulansen.
Sjuksköterskan skickar bedömningen i appen (med patientens initialer) till sin e-postadress,
dokumenterar bedömningen i patientens journal. Mailet med bedömningen raderas efter
dokumentation i journal.

2. Muntlig informationsöverföring mellan sjuksköterska och läkare
Sker genom SBAR. (Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendationer)
3. Vårdbegäran skrivs i SAMSA
Skriv vårdbegäran i SAMSA och komplettera med resultatet av bedömningen som är gjord
i ViSam.

4. ViSam-bedömning av ambulansen
I de fall som kommunens sjuksköterska inte utfört någon ViSam-bedömning, kommer
ambulanssjuksköterskan att göra det. Det måste finnas skäl till att sjuksköterskan i
kommunen inte utför ViSam-bedömningen. Tex vid akut tillstånd då ambulans är först på
plats. Vid samtlig andra tillfällen ska kommunens sjuksköterska utföra bedömning.
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