
Rapporteringsstöd - Säker rapportering från 
omvårdnadspersonal till sjuksköterska är ett 
verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar  
informationsöverföringen från omvårdnads- 
personal till sjuksköterska. 

Syftet med rapporteringsstödet är att öka  
patientsäkerheten inom vård och omsorg.  
Boken beskriver på ett lättförståeligt sätt  
vanliga besvär och ger stöd i omvårdnads- 
arbetet och rapportering till sjuksköterska.  
Verktyget kan användas av omvårdnads- 
personal som möter vuxna personer oavsett 
vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, hem-
sjukvård, särskilt boende, LSS, socialpsykiatri 
samt inom slutenvården. Den kan användas i 
många olika verksamheter, överallt med samma 
syfte – att stödja en säker rapportering.

Rapporteringsstöd i fickformat

Nyhet!

För mer information: 

www.evigutveckling.se

hej@evigutveckling.se
070-899 0794

Exempel på innehåll
Rapportering enligt SBAR • Ont i bröstet • Andningsbesvär  
• Ont i magen • Urinvägsbesvär • Feber • Illamående  
och kräkningar • Sår • Yrsel • När någon inte är sig lik  
• Vid fallolycka • Risk för självmord • Vård i livets slutskede 

Andningsbesvär  
DEN SOM HAR besvär med andningen upplever ofta oro och stort obehag. Orsaken till andningsbesvär kan vara många men de vanligaste orsakerna är sjukdomar i hjärtat eller lungorna. Psykiska orsaker såsom ångest kan också utlösa känslan av andnöd hos en person. Oavsett orsak – bemöt person en med andnings besvär lugnt och tryggt. Besvara dessa frågor innan du kontaktar  sjuksköterska: 

• När och hur började besvären? • Finns misstanke om ofri luftväg?  • Är person allmänpåverkad? Blek, kallsvettig,   har ytlig andning eller på annat vis annor-   lunda mot tidigare? 
• Har personen känd lungsjukdom? 

• Var gör det ont? 
• Har personen tungt att andas?   Gör det ont att andas? • Strålar smärtan ut i någon arm? • Hur mådde personen före bröstsmärtan  kom? Förkyld? Feber? Annat? • Har personen haft hjärtinfarkt eller kärl-  kramp tidigare? Finns ordination på   läke medel att ta vid behov mot kärlkramp?   Om ”JA”, har personen fått medicinen?   Har den hjälpt? Om inte, återupprepa   behandlingen. 

 OBS! Tänk på att behandling med   kärl vidgande medel kan ge ökad risk   för fall! 
• Är personen orolig? 
 Om ”JA”, har personen ordination på   läkemedel att ta vid behov mot oro?   Har läkemedlet tagits? 

✓	Puls  
✓	Blodtryck

Kontrollera  
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Lätt att alltid  
bära med sig

Checklistor med  frågor som stöd
Faktagranskat 
av experter

Kompetens- 
höjning för  

omvårdnads- 
personal


