
 PALLIATIV VÅRD I HEMMET OCH SÄBO 
 
INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) 
 
 

  
Namn Personnummer 
 
 
Patienten kan vara remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och 
kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. 
 

Vid öppen retur till vårdavdelning gäller detta avdelning  
 

Eventuell behandlande sjukhusklinik  
 

Behandling som sjukhuskliniken ansvarar för är  

Läkemedel - ordination 
Förutom patientens behandlingsschema gäller ordination ’Läkemedel vid behov’ som 
lämnats av PAL inom primärvården. Läkemedel som inte finns hemma hos patienten kan 
hämtas ur kommunens akutläkemedelsförråd. Dokumentation skall ske i 
omvårdnadsjournalen. 
 
Vid tveksamhet beträffande medicineringen kontakta läkare. 

Läkemedel – ansvar 
Patienten har, om inget annat bestämts, eget ansvar för medicineringen. Närstående 
kan bistå praktisk och med råd. Sjuksköterskan inom hemsjukvården kan hjälpa 
patienten praktiskt och med bedömning och ge råd utifrån sin medicinska bedömning.  
Den skriftliga ordinationen på mediciner som patienten fått av sin behandlande läkare 
gäller.  
 
Fråga patienten om aktuell medicinering då ändringar kan ha genomförts. 

Opioiddosering  
För låg dos Vid otillräcklig effekt på grund av för låg dos kan patienten, eventuellt 

efter samråd med sjuksköterskan, ändra dosen och i förekommande 
fall även ändra underhållsdosen. Förutsatt att patienten till exempel 
inte är dåsig.  

 
För hög dos Om dosen opioid förefaller för hög med dåsighet, konfusion, skall 

patienten, eventuellt efter samråd med sjuksköterskan, minska dosen 
och i förekommande fall reducera underhållsdosen. 

Urinkateter 
Föreligger eller misstänks residualurin skall tappning/BladderScan genomföras. Efter 
samråd med patienten beslutas om KAD. Detta oavsett om residualurin föreligger eller ej. 
 
Datum Läkares underskrift 

 ………………………………………………………………… 

  
 Namnförtydligande 
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 PALLIATIV VÅRD I HEMMET OCH SÄBO 
 
STÅENDE ORDINATION AV LÄKEMEDEL VID BEHOV 
 
 

  
Namn Personnummer 
 
Läkemedelsordinationer som gavs vid senaste läkarkontakt gäller. 
 

Därutöver kan följande ordinationer gälla vid behov utan särskild läkarordination om inte 
annat har bestämts. 
 
Innan medicinen ges skall sjuksköterskan  

• kontrollera att det inte finns någon läkemedelsöverkänslighet för aktuell medicin 
• att det enligt FASS finns en klar indikation 
• observera biverkningar och medicinens effekt 

 

Läkemedel som finns i Hemsjukvårdens akutläkemedelsförråd 
 Betapred 4mg/ml - 2ml sc vb vid akut allergisk reaktion 
 Betapred tabl 0,5mg -10 tabl vid allergisk reaktion 
 Flukonazol kaps - 50mgx1 i 5 dag förstahandsval vid svamp- 

infektion i munnen 
 Furosemid 10mg/ml - 2-4 ml  im eller iv vb vattendriv. vid lungödem 
 Glucagon 1mg/ml - 1ml sc eller iv vb vid hypoglykemi 
 Heminevrin kaps - 300mg vb vid oro 
 NaCl 9mg/ml - 500ml sc infusion 4-10 tim vb 
 Nexodal 0,4mg/ml - 1ml sc eller iv vb antidot mot opioidöverdos 
 Nitrolingual sublingual  

     spray 0,4mg/dos - 1-2 doser vb mot kärlkramp 
 Oxazepam tabl - 5mg vb mot ångest 
 Alvedon tabl - 500mg mot smärta 
 Postafen 25mg tabl - 1 vb mot illamående 
 Diazepam rektallösning - 5-10 mg – per rectum vid epilepsi kramper 
 Xylocain gel 2%  vid kateterisering 
 Zopiklon tabl -  5mg vb för sömnen 
 Loperamid 2mg kaps/tabl - 2 vb mot diarré 

 

Receptfria mediciner vid behov 
 Descutan lösning/svamp 4% - utvärtes vb för huddesinfektion 
 Hydrokortison 1% kräm/salva - utvärtes vb mot t.ex. torreksem 
 Novaluzid tuggtabl - 10ml vb mot sura magbesvär 
 Pevaryl kräm 1% - utvärtes vb mot hudsvamp 
 Revaxör (ej reg läkemedel) - vb för lösning av vaxpropp 
 Viscotears ögongel - i ögat vb mot torra ögon 

Alla laxermedel i FASS  - vb vid trög mage 
 
 
Datum Läkares underskrift 

 ………………………………………………………………… 

  
 Namnförtydligande 
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 PALLIATIV VÅRD I HEMMET OCH SÄBO 
 
TRYGGHETSORDINATIONER – LÄKEMEDEL FÖR AKUTA BEHOV 
 
 

  
Namn Personnummer 
 
ALLA INJEKTIONER SKALL GES SUBCUTANT. 

Mot smärta 

 Injektion Morfin 10 mg/ml Dosering  ml sc i övre kroppshalvan  
 

 Dosering   
Upprepa dosen efter 20 minuter vid utebliven effekt, tills smärtlindring är uppnådd. 
OBS!  Ingen begränsning av antal doser. Effekt är det som avses. 

Mot oro / ångest 

 Inj. Midazolam/Dormicum 5 mg/ml Dosering   ml sc (SIC!).  

Upprepa dosen efter 20 minuter vid utebliven effekt, tills lugn och ro eller sömn är uppnådd. 
OBS!  Ingen begränsning av antal doser. Effekt är det som avses. 
 
Beräkning av individuell dosering av Midazolam.  
• Äldre, liten och ”tunn” patient – startdos 0,25ml – annars 0,5ml. 
• Antal givna doser som krävdes för att uppnå önskad effekt, läggs ihop till en sammanlagd dos. 
• Denna dos är den individuella dosen som patienten skall ha nästa gång behov uppstår. 

Mot illamående 
 Inj. Haldol  5 mg/ml Dosering  0,2-0,5 ml sc vb max 3 ggr/dygn 
 Inj. Dridol  2,5 mg/ml Dosering  0,5-1,0 ml sc max 4 gånger/dygn (finns inte i lm-förrådet) 

Vid slemsekretion i luftvägar 
 Inj. Robinul  0,2 mg/ml Dosering  1-2 ml sc (SIC!) efter behov. Upprepas max 3-4 gånger/dygn. 

 Omfattas inte av läkemedelsförmån. Tas från akutläkemedelsförrådet. 

Eventuellt annat läkemedel 
 

 Dosering  Indikation  
 

 Dosering  Indikation  
 

 Urinkateter får sättas vid behov. 
 
Datum Läkares underskrift 

 ………………………………………………………………… 

  
 Namnförtydligande 
 

Trygghetslådan är iordningsställd av  
 

Mottagande kommunsköterska  
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 PALLIATIV VÅRD I HEMMET OCH SÄBO 
 
DÖDSFALL 
 
 

  
Namn Personnummer 
 
Denna patient är inskriven i Hemsjukvården.  
 
Om patienten avlider i sin bostad skall sjuksköterskan dokumentera 
• tidpunkten 
• kriterierna för dödsfallet 
• fästa identitetsband runt handled och eller vrist.  

 
Vid tvekan om patienten är död skall behandlande läkare eller jourhavande läkare 
kontaktas för konstaterande av dödsfallet. Om de närstående önskar att läkare kommer 
till bostaden skall läkare tillkallas. 
 
I övriga fall konstaterar ordinarie läkare dödsfallet på grundval av sjuksköterskans 
skriftliga dokumentation och utfärdar dödsbevis nästkommande vardag. Samma läkare 
ansvarar sedan för dödsorsaksintyg. 
 
I de fall patienten har pacemaker eller annan inopererad utrustning, skall 
begravningsentreprenören informeras om detta. 
 
Patienten bär pacemaker eller annat inplantat som skall avlägsnas  Ja  Nej 
 
 
Datum Läkares underskrift 

 ………………………………………………………………… 

  
 Namnförtydligande 
 

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att sjuksköterskan skall rapportera att 
patienten är avliden 
1 – ej palpabel puls 
2 – ingen hjärtverksamhet 
3 – ingen andning 
4 – ljusstela pupiller 
 
Läkaren måste inte alltid undersöka den döda kroppen. 
 
 
Begravningsförordningen --- 15 § Förordning (1996:541). 
 
”Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt skall ansvara för att dödsbeviset utfärdas. 
Beviset skall lämnas senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. 
 
Innan dödsbeviset utfärdas, skall en läkare göra en noggrann yttre undersökning av den döda kroppen om 
det inte står klart att en rättsmedicinsk undersökning skall göras. 
 
Den yttre undersökningen får också underlåtas om en läkare har undersökt den döde så kort tid före 
dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk 
undersökning.”  
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 PALLIATIV VÅRD I HEMMET OCH SÄBO 
 
 
 
 
BESVÄR FRÅN MUNNEN 
 
Besvär från munnen kan bero på ändrade förhållanden orsakad av medicinering. 
 
Det kan röra sig om nedsatt salivproduktion, sköra och ömma slemhinnor och problem 
med tänderna. Du kan göra mycket för att minska obehagen och risken för problem i 
framtiden. Samråd gärna med din sjuksköterska och läkare! Det är viktig med 
regelbundna besök hos tandläkare och beställ gärna extrakontroll om du märker problem 
med tänderna. 

Torrhet i munnen 
Risken för karies och andra tandproblem ökar om det är torra slemhinnor. Drick några 
munnar vatten ofta. Skölj med vatten efter att du ätit söta livsmedel. Prova 
salivstimulerande läkemedel som finns receptfritt på apoteket eller sockerfritt tuggummi. 
Använd fluortandkräm och komplettera med fluor (Dentan® lösning som finns receptfritt 
på apoteket). 

Ömhet i munnen: 
Ömheten hänger i någon mån ihop med muntorrhet varför råden ovan till dels även 
hjälper mot ömhet i munnen. Medicinen Andolex® som är receptbelagd, kan användas 
riskfritt. Tala med din sjuksköterska eller läkare som kan hjälpa dig med ett recept. 

Svampinfektion: 
Alla människor har normalt svampsporer i munnen och det vållar inga obehag. Vid 
behandling med vissa cytostatika, antibiotika samt behandling med kortison förändras 
samspelet mellan svampsporerna och slemhinnans celler så att svampinfektion kan 
uppkomma. Det är i allmänhet inte farligt men symtomen kan ge obehag. Slemhinnan 
kan bli röd och ibland belagd med vitt sekret. Ibland blir det smärta vid berörning eller 
sväljning och ibland blir smaken förändrad. 
 
Om symtom enligt ovan uppstår kan du själv inleda behandling med ett läkemedel som 
heter Flukonazol (=Diflucan®) 1 kapsel 50mg 1 gång dagligen i 5 dagar. I fall besvären 
inte ger med sig får du kontakta din sjuksköterska eller läkare. 
 
Flukonazol är receptbelagd och är ordinerad just för dig. Vissa läkemedel är olämpliga 
att kombinera med Flukonazol. Om du får läkemedel förskrivet av annan läkare än de 
ordinarie bör du berätta att du har Flukonazol att ta vid behov. Läkemedlet kan påverka 
annan behandlig varför din läkare tagit ställning just i ditt fall. 
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NÄRSTÅENDEPENNING 
 
 
Uppgifterna nedan är hämtade från försäkringskassan 
 
 
Läkarintyget som nämns nedan sänds av läkaren på vårdcentralen direkt till 
handläggaren på försäkringskassan. Det räcker med ett intyg oavsett om det är flera 
personer som uppbär närståendepenning. 

Vem som kan söka närståendepenning 
En närstående till en svårt sjuk kan söka närståendepenning. Med närstående menas 
anhöriga men även personer med när relation till den sjuke som till exempel nära vänner 
eller grannar. Med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som innebär ett hot mot den 
sjukes liv. Både den närstående och den sjuke måste omfattas av socialförsäkringen och 
vara bosatta i Sverige och vården måste ges i Sverige. Närståendepenning kan man få 
även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Närståendepenning kan inte betalas 
ut till flera närstående för samma tid. 

Hur många dagar och hur stor ersättningen blir 
Närståendepenningen är kopplat till den som vårdas, inte till den eller dem som utför 
vården.  Den kan betalas ut sammanlagt för 100 dagar för varje person som vårdas.  
Ersättningen är den samma som sjukpenning. Du kan få hel, trekvarts, halv eller 
fjärdedels närståendepenning beroende på hur stor del av dagen du avstår från arbete 
för att vårda den sjuke. Närståendepenningen kan minskas om du får behålla mer än 10 
procent av din normala lön under frånvaron.  

Anmälan 
Rätten till närståendepenning prövas av försäkringskassan. Som underlag för 
prövningen krävs ett läkarutlåtande (se ovan), ansökan från den närstående och den 
sjukes samtycke.  
 
Den närstående måste anmäla till försäkringskassan att man vill ha ersättning för 
närståendevård. Närståendepenning kan inte ges retroaktivt, men bara efter anmälan.  

Blanketter 
När du har gjort anmälan får du hem följande blanketter 

• Ansökan om närståendepenning  
• Försäkran för närståendepenning 

 
Uppgifterna om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete. Den sjukes 
samtycke till vården görs på ansökan. Om hon eller han på grund av sitt tillstånd inte kan 
lämna något samtycke ska det framgå av läkarutlåtandet. 
 
För mera information eller anmälan ring försäkringskassans kundcenter 0771-524 524 
 
Eller sök information om närståendepenning på www.forsakringskassan.se 
 
 
 
(rev 140318 EOB, Landvetter VC) 
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LITE FÖRTYDLIGANDEN  
Trygghetsordinationer – läkemedel för akuta behov 
Trygghetslådan skall iordningställas efter patientansvarig läkares (PAL) ordination på 
blanketten Trygghetsordinationer – läkemedel för akuta behov. PAL och 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) inom hemsjukvården, skall samverka kring 
detta. 
 
Förutsättningen för att det skall fungera med ordinationer för enskilt patient, och även 
gällande mera generella ordinationer, är att det finns ett gott samarbete mellan 
primärvård och hemsjukvård med ömsesidig respekt och förtroende för varandra.  
 
  

Information till patient och anhöriga 
Sidorna om närståendepenning och besvär från munnen kan lämnas till patient och 
anhöriga som information.  
 

Besvär från munnen 
Med försiktighet kan Flukonazol® tas samtidigt med följande läkemedel och substanser 
Waran®, fenytoin 
Rapifen®, benzodiazepiner 
Celebra®,  sulfonureider 
Sandimmun®  hydroklortiazid 
 rifampicin  
 orala antikoncetionsmedel. 
 
Flukonazol®-Midazolam i kombination kan i mycket sällsynta fall ge ogynnsam 
påverkan och kräver därför extra uppmärksamhet. 

Får skrivas på recept om det behövs 
Andolex 1,5mg/ml - 1-4ml i munnen vb smärtlindrande i munnen 
Metronidazol/Flagyl - 500mg krossas och appliceras i illaluktande sår 
 
 

Närståendepenning 
Själva blanketten för intyget finns som valbar blankett i journalprogrammet MediDoc. 
Intyget för närståendepenning kan med fördel skivas i ett tidigt skede och skickas till:
  
 Försäkringskassan 

Inläsningscentralen 
 839 88  Östersund 
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