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Checklista ROND på kommunens enheter 
Läkare och ssk träffas på respektive enhet om inget  annat har bestämts! 
På kommunens korttid finns tillgång till vårdcentra lens journalsystem. 

� Tidbok Faxas av ssk till vårdcentralen dagen före rond. Innehåller information om vad som är 
uppsatt och ska på så sätt underlätta för läkaren att förbereda sig inför rond t.ex. följa upp 
provsvar inför rond 
 

� Medicinsk vårdplanering. I samband med inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård ska ett 
hembesök genomföras och omfattas bl.a. av brytpunktsamtal och läkemedelsavstämning. Se 
särskilt underlag på vårdcentralen. Ordination av trygghetsläkemedel i livets slutskede samt 
vid behovsläkemedel. Kopia på den medicinska vårdplaneringen ska lämnas till ssk/dsk i 
kommunen. 
 

� Läkemedelsavstämning. Inför avstämning ska provtagning och symtomskattning 
genomföras. Ssk ansvarar för detta, vid behov rådgörs med läkare  

 

� Brytpunktsamtal. Läkarinformation till patient och närstående. Åtgärder vid försämring 
såsom smärtlindring, lindring från rosslig andning och ångest 

 

� Apodos, följsamhet till medicinska riktlinjer för Apodos 
 

� Uppföljning av ordinationer, prover, läkemedelsförskrivning m.m. 
 

� Kvalitetsregister, planera och följa upp åtgärder utifrån bl.a. Senior alert 
 

Typ av bokning Avsatt tid 

Sitt-rond (läkare o ssk)  10 minuter 

Hembesök ordinärt boende  45 minuter 

Hembesök särskilt boende  30 minuter 

Medicinsk vårdplanering  60 minuter 

Läkemedelsavstämning 60 minuter 

Telekontakt (läkare o ssk) 10minuter 
 

Enheter veckodag 

Hemsjukvård 

Gruppboende LSS 

Psykiatri 

Måndagar, eftermiddag 

Allégårdens demensboende 

Fredsgatans omvårdnadsboende 

Tisdagar, förmiddag 

Bäcklidens demensboende 

Brittgårdens omvårdnadsboende 

Torsdagar, förmiddag 

Korttiden Torsdagar, eftermiddag 
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Ordinationsblanketter  
Läkemedel att ge vid behov finns att tillgå i det kommunala akutläkemedelsförrådet.   
För att förenkla ordination av nedanstående läkemedel i samband med vård i livets slut och vid 
tillfälliga tillstånd som kräver vid behovsläkemedel finns ordinationsblanketter. Blanketterna är 
framtagna i samverkan mellan Närhälsan Tibro vårdcentral och Socialtjänsten, Tibro kommun. 
 

• Ordination av vid behovsläkemedel 
• Trygghetsordination i livets slutskede 

 
Ordinationsblanketterna finns att tillgå både via Närhälsan och via kommunens sjuksköterskor. 
Innehållet i akutläkemedelsförrådet framgår av REK-listan. 
 
 
 

Lämpliga läkemedel att ordinera vid behov 
Tillfälliga tillstånd som smärta, feber och förstoppning är vanligt förekommande hos multisjuka 
personer. Det kan därför vara lämpligt att i ett tidigt skede ordinera vid behovsläkemedel för dessa 
tillstånd.  
 
Vid behovsordinationer ska framgå av ordinationshandlingarna från PASCAL eller annan 
sammanställd läkemedelslistan. Vid behovsordinationen kan ordineras på förtryckt ordinationsblankett 
för vid behovsläkemedel, blanketten är då ett komplement till patientens ordinationshandling. 
 
 

Vård i livets slutskede 
När patienten bedöms vara i livets slutskede rekommenderas ordination av trygghetsläkemedel. 
Ordinarie ordinationshandling/läkemedelslista kompletteras då med en förtryckt ordinationsblankett för 
trygghetsläkemedel. 
 
På ordinationsblanketten dokumenteras även ställningstagande till: 

• 0 HLR 
• Om sjuksköterska får utföra klinisk undersökning i samband med förväntat dödsfall 

(SOSFS 1996:27) 


