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Rutin för omhändertagande vid snabb försämring av patienter med 
BPSD problematik. 

1 Riktlinjer för omhändertagande av patienter med BPSD problematik i 
Örebro kommun vid akut försämring i sjukdomstillståndet 

Målgrupp 

Personer med kognitiv svikt och BPDD problematik som försämras i sitt sjukdomstillstånd och 

behöver utökat stöd för att vårdas kvar i sin hemmamiljö eller få en ordnad inläggning i 

slutenvård.  

Kommunen har ett ansvar att se till att det finns en planering för patienten och att man har en 

dokumentation som gör att läkaren kan ta ställning till vad som gjorts innan kontakt tas och vad 

som behöver kompletteras för att få ett bra akut omhändertagande av patienten. 

Omhändertagande i akut läge 

 

Vardagar dagtid (8-16.45) 

1. Sjuksköterska i hemsjukvården/boende kontaktar ordinarie läkare på vårdcentral för 

diskussion fortsatt vård.  

 

Som stöd i dialogen finns BPSD teamet som nås på: 

Telefon 019 602 2643 alt.070 924 18 87 

 

2. Om distriktsläkare och sjuksköterska gör bedömning att patienten inte kan få fortsatt vård i 

hemsjukvård/boende tas kontakt med Geriatriska kliniken för att se om patienten kan läggas in 

på avd 94. Kontakt uppgifter till Geriatriska kliniken: 019-6022786 (Demenskonsult) 

 

3. Gör Geriatriken bedömningen att patienten inte kan läggas in på Geriatrisk vårdavdelning tas 

kontakt med Psykiatrin för inläggning på psykiatrisk vårdavdelning. 

 

 

Kvällar från (16.45-08.00) samt helger  

1. Sjuksköterska i hemsjukvården/boende kontaktar primärvårdsbakjouren för diskussion fortsatt 

vård. Primärvårdsbakjouren nås via växeln USÖ. 019/6021000  

 

Som stöd i dialogen finns Geriatriska klinikens bakjour som nås på via växeln 019-602 10 00 

Tillgängliga: måndag-fredag 16:45-22:00, lördag-söndag 08-22 
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2. Om primärvårdsbakjouren och sjuksköterska gör bedömning att patienten inte kan få fortsatt 

vård i hemsjukvård/boende tas kontakt med Geriatriska kliniken för att se om patienten kan 

läggas in på avd 94. Kontakt uppgifter till Geriatriska kliniken: 019-6022786 (Demenskonsult) 

 

3. Gör Geriatriken bedömningen att patienten inte kan läggas in på Geriatrisk vårdavdelning tas 

kontakt med Psykiatrin för inläggning på psykiatrisk vårdavdelning. 

 

 

 

 


