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Om du upplever att en patient är försämrad eller mår 
dåligt – hälsa på patienten. Svarar patienten obehindrat 
utan hosta eller andra biljud så är luftvägarna fria. 

Om patienten har sänkt vakenhetsgrad eller är  
medvetslös – inspektera munhålan. Titta efter eventuell 
svullnad eller om något har fastnat i halsen. 

Lägg din hand eller kind över patientens näsa och mun 
för att känna om det kommer luft. Om patientens andning 
låter snarkande eller gurglande eller om patienten inte 
andas alls är det ett tecken på ofria luftvägar

Om någon satt i halsen börja alltid med ryggslag och 
sedan buktryck. 

Om personen fortfarande inte andas när du har skapat 
fria luftvägar, larma och starta hjärt- och lungräddning, 
förutom om du vet att det finns vårdbegränsningar som 
säger att du inte ska starta återupplivning.

Repetera genom praktisk träning och via HLR rådets  
utbildningsfilmer.

Man kan antingen skapa fria luftvägar genom 
haklyft eller käklyft.

• Haklyft – Placera din ena hand på patientens 
panna, lägg två fingrar under patientens haka 
och luta huvudet lätt bakåt.

• Käklyft  – Stå bakom patientens huvud, placera 
dina händer i patientens käkvinklar och lyft upp 
käken. Skjut fram hakan så att det uppstår ett 
underbett.

Fria luftvägar

Skapa alltid en fri luftväg innan 
du bedömer hur personen andas.

A
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Andningsfrekvens och saturationsvärde

Andningsfrekvens betyder antalet andetag per minut. 
Man tar normalt 12–20 andetag/minut vid vila.

Då man räknar andetag kan det vara bra att räkna de gång-
er som bröstet höjer sig. En hög andningsfrekvens kan 
vara tecken på smärta eller infektion.

Ett saturationsvärde visar blodets syremättnad. 
Det tas vanligtvis med en saturationsmätare. Men obser-
vera att värdet kan påverkas av till exempel kalla fingrar 
och nagellack. Förutom syresättning visas också pulsen 
på en saturationsmätare. Saturationsmätare kallas även 
pulsoximeter.

En frisk person har ungefär 97% i syremättnad, 
 saturation, men värdet sjunker med åldern. Det viktigaste 
är att man registrerar andningsfrekvensen och patien-
tens upplevelse av (dyspne) alltså andnöd eller andnings-
svårigheter.

REFERENSVÄRDEN
Andningsfrekvens: 12–20 andetag/minut vid vila.
Saturationsvärde: 97%, men värdet sjunker med åldern

B
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Puls och blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när 
blodet drivs från hjärtat ut i kroppen, och sen tillbaka 
till hjärtat igen.  
Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan 
vara allvarligt om man inte får det behandlat. Risken för 
hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om man har 
högt blodtryck. 

Övertrycket (systoliska trycket) är då hjärtat drar ihop sig 
”det högsta trycket i kärlet”

Undertrycket (diastoliska trycket) är då hjärtat slappnar 
av mellan slagen ”det lägsta trycket i kärlet”

En äldre person kan ligga lite högre 140/90 är helt ok.

Pulsen är antalet hjärtslag på en minut.  
Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, utvidgas 
kärlen lite. Det är den pulsvågen man känner när man 
tar pulsen. En normal vilopuls för en vuxen person ligger 
mellan 50 till 100 slag i minuten.

Puls och blodtryck visas på mätaren, man kan även känna 
puls på handled, hals och lårartär. Det är bra att känna 
efter pulsen på handleden, eftersom det säkerställer att 
det digitala mätvärdet är korrekt. 

En snabb puls beror på stress, smärta eller infektion.

En oregelbunden puls kan bero på hjärtklappning eller 
förmaksflimmer.

REFERENSVÄRDEN
Blodtryck: 140/90
Puls: 50–100 slag i minuten

C
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Blodsocker/P-glukos, medvetandegrad

Blodsocker/P-glukos visar hur mycket glukos man har 
i blodet. Fastande prov tas på morgonen och då ska man 
inte ha ätit sen kvällen före. 

Vid bedömningen av blodsockret är det mycket viktigt att 
veta om patienten har diabetes, och om provet är fastade 
eller inte. Normalt fastevärde för blodsocker 4,0 till 6,0 
mmol/l

Om en person med känd diabetes blir oklar eller snurrig är 
det viktigt att vi snabbt tar ett blodsocker. Om en person är 
har sänkt medvetande ska också ett blodsocker kontrolleras. 

Om blodsockret ligger lågt (under 4 på en äldre individ) 
och om det drar ut på tiden innan tex kontakt med sjukskö-
terska, erbjud patienten något sött att dricka eller en sked 
honung. Säkerställ innan du ger något till en person med 
lågt blodsocker att den är vaken och kan svälja.

Det är viktigt att fingret rengörs ordentligt innan provtag-
ning då det annars kan ge falskt höga värden 

Blodsocker tas alltid på försämrade patienter med diabetes 
eller på en person som är medvetandesänkt, i övriga fall 
tas det på sjuksköterskans ordination.

REFERENSVÄRDE
Normalt fastevärde för blod-
socker 4,0 till 6,0 mmol/l

D

MEDVETANDEGRAD
A = Alert 
Innebär att patienten är vaken, öppnar spontant 
 ögonen och reagerar på tilltal. Patienten har även 
 oftast motorisk funktion och kan på uppmaning 
röra sina extremiteter. Vid bedömning nattetid när 
 patienten sover får hänsyn tas till att mer stimuli kan 
behövas för att väcka patienten. En patient som sover 
och behöver väckas med höjd röst eller med hand-
påläggning kan bedömas som alert om denne efter 
uppvaknandet ter sig alert.

C = Confusion 
Innebär att patienten har en nytillkommen eller för-
värrad förvirring som även kan benämnas konfusion. 
Patienten är ej adekvat, kan ha svårt att redogöra för 
tid, rum och person. Ibland är patienten motoriskt 
orolig och drar i slangar eller kläder. Om patientens 
tidigare status är okänt ska förvirringen räknas som 
nytillkommen tills motsatsen är bevisad.

V = Verbal 
Innebär en medvetandesänkt patient som reagerar på 
tilltal. Patienten reagerar med ögonöppning, tal eller 
rörelse på verbal stimulering. Även läten från munnen 
som inte kan uppfattas som tal innebär en reaktion på 
tilltal. Använd hög röst när du tilltalar patienten.

P = Pain 
Innebär en medvetandesänkt patient som reagerar på 
smärtstimulering men inte på tilltal. Smärtstimulera 
patienten både perifert på nagelbädden och centralt 
i käkvinkeln. Patienten reagerar med ögonöppning, 
tal eller rörelse på smärtstimuleringen. Även läten 
från munnen som inte kan uppfattas som tal innebär 
en reaktion på smärtstimulering. Smärtstimulering 
innebär ofta att patienten drar undan den kroppsdel 
som smärtstimuleras.

U = Unresponsive 
Innebär att patienten är medvetandesänkt och inte 
reagerar på tilltal eller smärtstimulering.
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Kroppstemperatur

Kroppstemperaturen är individuell, vanligen ligger den 
mellan 36 och 37,8. Ålder, hur man mår och tiden på  
dygnet kan påverka kroppstemperaturen. 

Kroppstemperaturen styrs av temperaturcentrum i hjärnan. 
Feber är kroppens reaktion på till exempel infektioner som 
orsakas av virus eller bakterier.

REFERENSVÄRDE
Kroppstemperaturen ligger 
vanligen mellan 36 och 37,8.

E
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Vitalparametrar
Kom ihåg att vitalparametrar är väldigt individuella.

Joursjuksköterskan analyserar era svar på checklistan 
tillsammans med er. Eftersom ni känner patienterna bäst 
är era tankar kring patienten mycket viktiga. 

Joursjuksköterskan är den som avgör om en läkare ska 
kontaktas eller inte.

Undersköterskan/ vårdbiträdet får aldrig själv analysera 
mätvärden eller ställa diagnos detta görs av sjuksköterska 
eller läkare.

Vitalparametrarna kontrolleras rutinmässigt i en 
medicinsk undersökning när en person söker vård 
på olika inrättningar, exempelvis i triage, och kan 
utgöra underlag vid en prioriteringsbedömning 
eller diagnostisering. 

De sju parametrarna:  
• Andningsfrekvens och saturationsvärde
• Puls och Blodtryck
• Blodsocker/P-glukos
• Medvetandegrad
• Kroppstemperatur 



Att tänka på innan du kontaktar sjuksköterska
Kan ärendet vänta till nästa teamträff alternativt till när du träffar sköterskan nästa gång?

Patientens namn Personnummer

Klockslag för händelsen / insjuknandet Klockslag för kontroller

Kontrollera följande Värde Vad tror du att problemen är relaterade till?

  Urinvägar/KAD

 Yrsel

 Andningsbesvär

 Bröstsmärta

 Diabetes

 Feber

 Påverkat allmäntillstånd

 Smärta

 Trauma/ olycksfall

Fri luftväg?

Pratar patienten?

Är patienten kontaktbar?                            

Andningsfrekvens                           

Saturation 

Puls

Blodtryck                          

Temp

Blodsocker (om personen 
har diabetes)

 
                                  mmol/l

• Ta fram patientens aktuella läkemedelslista.

• Presentera dig och varifrån du ringer. (samma person 
som utför kontrollerna ska ringa sjuksköterskan)

• Informera om patientens namn och personnummer.

• Ta fram patientens läkemedelslista.

• Redogör för händelsen som föranleder samtalet.

• Om du har möjlighet: Ge en kortfattad och relevant 
beskrivning av sjukhistorien för att skapa en gemensam 
helhetsbild av hälsotillståndet fram tills nu.

• Säg vad du tror problemet är eller vad som oroar dig 
angående patientens tillstånd och om du vill att sjukskö-
terskan ska komma direkt och i så fall varför.

• När, och om, ska du och sjuksköterskan ha kontakt igen?

Vid ett akut läge 
• Om en persons tillstånd är så allvarligt att ambulans måste tillkallas - Ring 112 
• Informera alltid tjänstgörande sjuksköterska om händelsen.

• Stäm av med sjuksköterskan vad ni har kommit överens 
om, så att ni har samma uppfattning om vilka åtgärder 
som ska utföras, genom att repetera detta.

• Finns flera frågor?

• Är vi överens?

• Om en persons tillstånd är så allvarligt att ambulans 
måste tillkallas 

• Ring 112 för ambulanstransport till sjukhuset.

• Informera alltid tjänstgörande sjuksköterska om 
 händelsen.

Vid förväntat och oväntat dödsfall kontakta alltid  
sjuksköterskan.

Detta bör du också vara beredd att svara på när du kontaktar sjuksköterskan

Checklista inför omvårdnadspersonalens  
kontakt med sjuksköterska

Checklistan är utarbetad av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med  
Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård. Reviderat 2020-06-29



Checklistan är utarbetad av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med  
Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård. Reviderat 2020-06-29


