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METODSTÖD DOKUMENTATION LÄKARKONTAKT

Sökord Läkarkontakt
Alla kontakter med läkare som avhandlar en patientens vård ska dokumenteras under
sökordet Läkarkontakt.
För att på ett strukturerat sätt kunna återge informationen som lämnats och erhållits kan
frastexter användas för att stödja i både sätt att informera och dokumentera.
Följande information ska dokumenteras under läkarkontakt:

SAMORDNING
Läkarkontakt
Rond/Hembesök/Telefonkontakt:
För att kunna sortera i läkarkontakter inleds notaten med att
dokumentera form för kontakt
Situation:
Orsak till kontakt
Bakgrund:
Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam
helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu
Aktuellt tillstånd:
Status/Beslutsstöd/Bedömning = sammanfattning av lämnad
information och egen bedömning + frågeställning
Åtgärd:
Läkarens föreslagna åtgärder och rekommendationer, ev. hänvisning
till vårdplan
Uppföljning:
Hur, när och vem som ska följa upp

Frastexter, orden ovan i kursiv stil, finns i Treserva.
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Exempel 1.
Person med artros och ökad smärta som leder till imobilisering. Följande information
finns i Treserva:

Medicinska diagnoser
Artros i vänster höft enligt epikris från avd 36 USÖ 2013-12-15
Sinnesfunktioner/smärta
Patienten besväras av smärta i vänster höft. I vila skattar hon sin smärta till NRS 3, vid
belastning och rörelse mellan 5 och 7, se vårdplan smärta.
VÅRDPLAN Smärta:
Problem/bedömning
Smärta i vänster höft vid belastning pga artros. Har smärtbehandling
regelbundet och vid behov.
Planerad åtgärd
Patienten säger till när hon har behov av extra smärtlindring.
Smärtskattning med NRS ska göras vid varje tillfälle.
Utförd åtgärd
Efter middagsvilan ihållande smärta i vänster höft efter förflyttning från säng
till rullstol. NRS 8 Får extra smärtlindring enl. ordination.
Upprepas flera gånger sista två veckorna
Uppföljning
Har sista två veckorna mer ont vid belastning. Fått extra smärtbehandling
vid 7 tillfällen. Tas upp på rond på torsdag.

SAMVERKAN
Läkarkontakt
Rond: Anders Nilsson, hyrläkare som inte känner patienten
Situation: Ökad smärta i vänster höft – plågad patient - imobiliserad
Bakgrund: Artros i vänster höft, har smärtlindring för det sedan tidigare.
Aktuellt tillstånd: Mer ont sedan två veckor, uttrycker obehag vid varje förflyttning, ökad
användning av vid behov, visar listan med givna vid behovsläkemedel
Åtgärd: Remiss till röntgen och ökad smärt behandling. Förskrivet i Pascal.
Uppföljning: Följs upp om två veckor på rond, fortsätt med smärtskattning som tidigare
vid smärtgenombrott, se vårdplan Smärta.
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Exempel 2
SAMVERKAN
Läkarkontakt
Rond: med Dr Ballester
Situation: Patient önskar vätskedrivande pga svullna ben.
Bakgrund: Är utred för hjärtsvikt när hon var på läkarbesök i februari och hon har ingen
svikt.
Aktuellt tillstånd: Är svullen om benen på kvällarna
Åtgärd: Rekommenderas att använda stödstrumpor och sitta högt med benen, se
arbetsplan kompressionsbehandling.
Uppföljning: På rond om en månad.

Exempel 3
SAMVERKAN
Läkarkontakt
Rond: med Dr Ekman
Situation: uppföljning efter slutenvårds vistelse USÖ
Bakgrund: Vårdats på USÖ och avd 93 orsak misstänkt magblödning
Aktuellt tillstånd: Blodtryck 115/60.
Åtgärd: Ordinerar nya blodprover bla Hb-värdet
Uppföljning: Bltr kontroll om 1 månad, återkoppla provsvar rond om en vecka.

Exempel 4
SAMVERKAN
Läkarkontakt
Telefonkontakt: Läkare Anders Svensson från Karla vårdcentral ringer
Situation: Urinodlingssvar klart
Bakgrund: Urinodling tagen pga misstanke UVI förra veckan
Aktuellt tillstånd: Odling visar växt av xxxxxx
Åtgärd: Behandling Selexid 200mg 2x2 i 3 dagar.
Uppföljning: ingen mer än att bevaka besvärsfrihet

