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Forord 

 
I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Sandnes 

kommune i 2011 ble ambulant sykepleiertjeneste opprettet. Metodeboken er utarbeidet av 

prosjektleder på SUS, Hilde Rusten etter inspirasjon fra ambulant sykepleiertjeneste 

Sykehuset Østfold. 

Metodeboken er godkjent av daværende geriater på SUS Ingunn Svendsen-Røed, Anne 

Grethe Rugland Husebye som er sykehjemslege og allmennlege i Sandnes kommune. 

 

Sykepleiefaglig rådgivning ble startet opp i tråd med Samhandlingsreformen mot alle 

kommuner i Sør Rogaland 

 

SUS har tatt initiativ til opprettelse av sykepleiefaglig rådgivning i 2012. Etter positive 

erfaringer med ett års prosjekt med ambulant sykepleiertjeneste som var rettet mot Sandnes 

kommune.  
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Sykepleiefaglig rådgivning 
 

Innledning 

 
SUS har tatt initiativ til opprettelse av sykepleiefaglig rådgivning i 2012. Etter positive 

erfaringer med et ett års prosjekt med ambulant sykepleiertjeneste som var rettet mot Sandnes 

kommune.  

 

Mål 

 
Sikre at pasienten får best mulig behandling og pleie.  

 

Tjenesten tilbyr 
 

 Telefonkontakt med sykepleiere på SUS avdeling OBA som er en observasjons – og 

behandlingsavdeling. 

Her kan du få råd og veiledning om sykepleiefaglige spørsmål og vurderinger. Vi kan 

også hjelpe med å komme i kontakt med annet fagpersonell på SUS.  

 Undervisning i forhold til sykepleiefaglige observasjoner og prosedyrer.  

 

 

Undervisning i forhold til sykepleiefaglige observasjoner og prosedyrer: 

 

 Akutt forvirring 

 Alkoholavhengighet/abstinens  

 Infeksjon 

 Lette hodeskader 

 Brudd 

 Væskebehandling 

 Innleggelse av perifere venekanyler  

 Stell av CVK 

 

Kan dette være av interesse?  

Ta kontakt med oss på OBA så kan vi planlegge noe sammen! 

 

Telefonkontakt med sykepleiere på OBA hele døgnet.  

 

480 42 331 
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Observasjonsskjema ved akutt sykdom 
Navn:___________________________    Personnr: 

_________________________________________Kjønn:__________ 

Adresse: ________________________     

Sykehjem/hjemmesykepleie:_________________________________________ 

Fastlege/Tilsynslege:                                                     Telefon avd/hj.spl: 

Andre sykdommer:                                                                                                 Utfylt av:   

Aktuell Problemstilling:                                                                                         Dato: 

Funksjon til vanlig: 

(dement?, steller seg selv?, syn?, hørsel? Hjelpemidler?) 

 

 

 

 

Hjemmesykepleie □  Antall besøk/døgn:   

Pasient har fast sykehjemsplass: 

Pasient har kortidsopphold: 

Det er søkt om kortid/fast sykehjemsplass: 

Behandlingsnivå/plan:                                            

Kl:      

BT:      

Puls:      

Temp:      

Resp.frek      

O2:      

      

CRP  Urinstix: � Protein:  

HB  Erytro:  Glukose:  

  Leuko:  Nitritt:  

OBSERVASJONER: 

 

Mental kapasitet: 

KL: KL: KL:  

 

Smerter: 

KL: KL: KL: 

 

Klar/orientert:    Smerter(VAS:1-10):    

Forvirret:    Stikkende:    

Annet:    Klemmende:    

 

Funksjonsnivå: 

   Takvise:    

Konstante:    

Oppegående:     

Ernæring: 

 

 

 

 

 

 Sengeliggende:    

Fult pleietrengende:    Spiser/drikker    

Nyoppståtte 

lammelser 

   Kun drikker    

    Vegrer mat/drikke:    

 

Bevissthetsnivå: 

    

Eliminasjon: 

   

Våken/Klar:    Diurese/kateter:    

Somnolent/vekkbar:    Avføring:    

Reagerer på smerte:     Oppkast/diare/    

Bevisstløs/ikke 

vekkbar: 

   Oliguri/anuri:    

 

Respirasjon: 

   Hematuri:    

Obstipert:    

Upåvirket:     

Sirkulasjon/hud: 

   

Rask/overfladisk:    

Surklet/slimet:    Tørr/varm:    

Tungpust/anstrengt:    Kald/klam:    

Cheyne Stokes:    Blek/cyanotisk:    

    Ødemer:    

Iverksatt 

behandling: 

   Stående hudfold:    

 Marmorert:    

Kald perifert:    

Petekkier:    

Sist spist/drukket: Sist fått faste medisiner: 

Pårørende: Kontaktet:                                                                                                                             Dato/klokke:   

                   Ikke kontaktet:                                                                      

Navn:                                                                     Telefon:                                Mobil:                            Slektsforhold:                                  
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VAS = Visuell Analogisk Smertestige 
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Akutt dyspnoe  
 
 

Formål: Sikre pasient riktig utredning og behandling ved akutte pusteproblemer 

 

Generelt: Dyspnoe defineres som plutselig oppstått tung pust eller akutt forverrelse hos 

pasient med tung pust fra før.  

 

Tung pust er et symptom ved mange ulike sykdommer. Flere av disse sykdommene er 

hyppigere ved økning av alder. I livets sluttfase er tung pust ofte et fremtredende symptom, og 

det er derfor viktig å vurdere behandlingsnivå nøye hos disse pasientene.  

 

Vanlige årsaker til akutt tung pust kan være: Forverrelse av KOLS eller astma, pneumoni, 

hjertesvikt, lungeødem, lungeemboli, pleuravæske, fremmedlegeme i hals, pneumothorax og 

panikkangst. 

 

 

Undersøkelser:  

 Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi tungpust 

 (KOLS, hjertesvikt eller lignende) 

 Spør etter; andre symptomer, smerter, vil pasienten helst ligge eller sitte, rask eller 

gradvis debut? 

 Se etter; grad av respirasjonsbesvær, tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam), hudfarge 

(blek/cyanotisk), surklete eller pipende respirasjon.  

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, rektal temperatur. 

 

 

Tiltak: 

 Gi oksygen. Maks 1-2 liter hvis pasienten har KOLS. 

 Sett pasienten opp i sittende stilling, legg gjerne noen puter under armene slik at 

pasienten får økt lungevolum. 

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema 

 Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på evt. medisiner, prøv disse.  

Eksempel forstøver ved KOLS eller diuretika ved hjertesvikt. 

 Lege avgjør videre utredning og behandling. 
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Akutt forvirring hos voksne 
 
Formål: Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved akutt forvirring 

 

Generelt: Akutt forvirring defineres som akutt innsettende og forbigående svikt i hjernens 

funksjoner med endrer bevissthet, persepsjon, atferd og døgnrytme. Akutt forvirring er ofte 

utløst av underliggende sykdom, og det er derfor viktig å identifisere tilstanden og behandle 

årsaken.  

 

Symptomer:  

 Redusert bevissthet 

 Kognitive forstyrrelser (desorientert, svekket kortidshukommelse) 

 Psykomotoriske forstyrrelser (vekslende hypo- og hyperaktivitet, økt reaksjonstid) 

 Forstyrret døgnrytme 

 

Vanlige utløsende årsaker til akutt forvirring kan være: Infeksjoner, feber, dehydrering, 

hypoksi, hypoglykemi, anemi, smerter, urinretensjon, hodetraume, apoplexi, medikament- og 

alkoholoverforbruk. 

 

 

Undersøkelser: 

 Finn ut om pasienten har kjente sykdommer. Forverring av de fleste sykdommer kan 

gi forvirring. 

 Spør om ledsagende symptomer. Tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam), dyspnoe, 

hudfarge (blek/cyanose), allmenntilstand, smerter og forandring i eliminasjon. 

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, rektal temperatur, CRP, Hemoglobin, U-stix. 

 

 

Tiltak: 

 Prøv å skape ro og trygghet rundt pasienten 

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema 

 Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelle medisiner, prøv disse  

(smertestillende, febernedsettende og nevroleptika) 

 Dersom ingen effekt; Se i journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved 

forverring og eventuelt kontakt sykehjemslege/ fastlege / legevakt 

 Pasienten skal om mulig ikke innlegges på sykehus eller flyttes da dette vanligvis vil 

forverre tilstanden.  
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Bevisstløshet 
 
Formål: Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved bevissthetstap 

 

Generelt: Bevisstløshet defineres som plutselig oppstått bevissthetstap eller markert nedsatt 

bevissthet som vedvarer. I motsetning til synkope, der man har et kortvarig bevissthetstap. 

Bevissthetstap er vanligvis et symptom på alvorlig sykdom og kan ofte indikere dårlig 

prognose. Noen tilstander kan imidlertid behandles, og riktig observasjon og vurdering er 

derfor viktig.  

 

Bevissthetstap kan ha mange årsaker. Hypoglykemi, hyperglykemi, hjerneslag, epilepsi, 

hodetraume, infeksjoner i kroppen, intoksikasjon, psykogent bevissthetstap (ved psykoser 

eller alvorlig demens). 

 

 

Undersøkelser:  

 Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi bevissthetstap (diabetes, 

epilepsi) 

 Undersøk om pasienten har hatt ledsagende symptomer; kramper, hodepine, feber eller 

lammelser i forkant 

 Se etter tegn på nedsatt sirkulasjon, grad av nedsatt bevissthet, lammelser og eller 

skjevhet i ansiktet, størrelse av pupiller 

 Blodtrykk, pulsfrekvens, respirasjonsfrekvens, saturering, temperatur, blodsukker 

 

 

Tiltak: 

 Legge pasienten i stabilt sideleie for å sikre frie luftveier 

 Observer bevissthetsnivået til pasienten og fyll ut observasjonsskjema 

 Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelle medisiner, prøv disse. 

 Dersom ingen effekt, se i journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved 

forverring.  

 Lege avgjør eventuelt videre utredning og behandling 
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Brystsmerter 
  
Formål: Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved smerter i brystet. 

 

Generelt: Brystsmerter defineres som akutt oppståtte smerter i brystet av ulik karakter, med 

eller uten utstråling.  

 

Brystsmerter kan ha ulike årsaker. Risikoen for alvorlig sykdom øker generelt med alderen. . 

Det er derfor svært viktig å kjenne pasientens sykdomshistorie.  

 

Svært mange sykdommer kan gi brystsmerter. Koronarsykdom, pneumoni, lungeemboli, 

panikkangst, muskelsmerter, ribbensbrist, metastaser, aorta aneurisme, obstipasjon. 

 

 

Undersøkelser: 

 Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi brystsmerter; angina, 

angstlidelse, pneumoni. 

 Spør etter andre symptomer; kvalme, dyspne, smerter, utstråling, stillingsavhengig, 

respirasjonsavhengig.  

 Se etter tegn på dårlig sirkulasjon, blek hudfarge, smertepåvirkning.  

 Hvor lenge har pasienten hatt smertene, er de klemmende, stikkende og brennende. 

Kommer smertene i forbindelse med aktivitet eller i hvile.  

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur og saturering 

 

 

Tiltak:  

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema 

 Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelt medisiner; nitroglyserin 

(obs ikke for lavt BT), morfin eller benzodiazepiner ved angst 

 Dersom ingen bedring: undersøk i journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved 

akutt forverrelse. 

 Lege avgjør videre utredning og behandling. 
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Synkope 
 
Formål: Sikre pasient riktig utredning og behandling av synkope. 

 

Generelt: Synkope defineres som brått kortvarig bevissthetstap, vanligvis med rask og 

fullstendig tilfriskning. Synkope er vanlig problem blant eldre, og insidens hos 

institusjonsbeboere er på ca 6 % årlig. Årsakene kan være alt fra ufarlige tilstander til 

sykdommer som krever utredning og behandling. Komplikasjonene ved synkope hos eldre 

kan være alvorlige med fall og brudd/skader. Ofte er der også et gjentagende problem for 

pasienten, og derfor viktig å finne årsak og sette inn tiltak. 

 

Differensialdiagnoser: Ortostatisk hypotensjon (blodtrykksmedisiner, nitroglyserin, 

dehydrering), vasovagal synkope (refleksrelatert, ved vannlating eller hoste), hjertearytmi 

(tachycardi/bradycardi), aortastenose, epilepsi, TIA, hypoglykemi, lunge emboli, 

hjerteinfarkt, ukjent årsak (14-30 %) 

 

 

Undersøkelser: 

 Finn ut om pasienten har kjente sykdommer som kan gi bevissthetstap (ortostatisk 

hypotensjon, epilepsi eller lignende), hvor lenge synkopen varte. 

 Spør etter ledsagende symptomer (lammelser, brystsmerter, hjertebank), i hvilken 

situasjon (anstrengelse, liggende/stående), plutselig uten forvarsel eller med forvarsel 

(”svartner for øynene”) 

 Under anfall: Tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam), hudfarge (blek/cyanose), 

kramper. Etter anfall: Forvirret, sløv eller våken, lammelser. 

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur, saturering. 

 

 

Tiltak:  

 Ved bevisstløshet legg pasient i stabilt sideleie 

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema 

 Ved full restitusjon, kan lege informeres neste dag og fastlegen informeres ved neste 

konsultasjon. 

 Videre utredning og/eller behandling avgjøres av lege. 
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Hodeskader 
 

Formål: Sikre brukeren oppfølging og behandling etter hodeskader. 

 

Generelt: Hodeskade er et traume mot hjernen og kraniet med ulik alvorlighetsgrads.  

 

 Minimal hodeskade: Ingen bevissthetstap 

 Lett hodeskade: Kortvarig bevissthetstap varighet mindre enn 5. min 

 Moderat hodeskade: Bevissthetstap over 5. min og eller vedvarende nevrologiske 

symptomer slik som lammelse og talevanske 

 Alvorlige hodeskader: Vedvarende bevissthetstap/koma 

 

 

Risikofaktorer for komplikasjoner: 

 Behandling med antikoagulantia; Marevan, klexane eller kjente blødningsforstyrrelser.  

 Klinisk mistanke om kraniebrudd 

 Post traumatisk epileptisk anfall 

 Shuntbehandlet hydrocephalus 

 

 

 Tiltak:  

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema. 

 Finn ut om pasienten har risikofaktorer 

 Minimale hodeskader: Bør vekkes 1-2 ganger påfølgende natt. Ellers ingen tiltak.  

 Lette hodeskader uten risikofaktorer: Bør observeres med registrering av 

bevissthetsnivå, pupillestørrelse, pupillereaksjon, blodtrykk og puls hvert 15. min de 

første 2 timer, deretter 1 gang i timen de neste 12 timene etter skaden.  

 Moderat hodepine, kvalme, svimmelhet og nedsatt hukommelse kan være normalt 

etter en ufarlig hodeskade.  

 Lette hodeskader med risikofaktorer: Undersøk journal om pasienten ønsker aktiv 

behandling. Ved økende hodepine, gjentatte brekninger, somnolent og forvirring 

kontakt lege. 

 Moderate og alvorlige hodeskader: Undersøke journal om pasient ønsker aktiv 

behandling. Kontakt lege. 
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Hypoglykemi  
 
Formål: Sikre pasienten riktig observasjon og behandling ved for lavt blodsukker.  

 

 

Generelt: Hypoglykemi kan oppstå hos diabetikere ved dårlig regulert blodsukker. Diabetes 

skyldes for liten produksjon av insulin i bukspyttkjertelen. Insulin kreves for transport av 

sukker inn og ut av kroppens celler, og insulin mangel gir derfor høyt blodsukker. 

Blodsukkeret skal normalt være mellom 4 og 6. Diabetes Mellitus kan behandles med diett, 

tabletter eller insulin.  

 

Både for høyt og for lavt blodsukker påvirker bevissthetsnivået og kan være livstruende.   

 

Symptomer: Konsentrasjonsvansker, blekhet, skjelvinger, risting, svette, hjertebank, 

hodepine, forandringer i oppførsel og kvalme.  

  

 

Undersøkelser: 

 Måle blodsukker, vitale parameter og bevissthetsnivå 

 Fyll ut observasjonsskjema 

 Ikke la pasienten være uten tilsyn 

 

Tiltak: 

Lett til moderat hypoglykemi:  

 Hvis pasient er våken og har normal svelgrefleks: Gi sukkerholdig drikke, melk, juice, 

sukkerbiter eller honning. OBS!  Ikke gi diabetikersaft- eller brus. 

 Pasient bør også innta karbohydratholding mat for å forlenge virkningen av glukosen.   

 Kontrollmål blodsukker, ved kjent diabetes og ved god effekt av behandling trengs 

normalt ingen innleggelse.  

 Ved langvarig lavt blodsukker bør en ta kontakt med lege 

 

Alvorlig hypoglykemi: 

 Talevansker, dobbeltsyn, forvirring, sterk unormal oppførsel, aggressiv og voldsom 

oppførsel, koma. 

 Ved bevisstløshet legg pasienten i stabilt sideleie. 

 Ikke press pasienten til å drikke på grunn av faren for aspirasjon. 

  Hvis pasient er våken kan en prøve å gjøre tiltak som ved lett/moderat hypoglykemi.  

 Er pasienten utstyrt med glukagon sprøyte. Gi en dose intramuskulært i låret.  

 Etabler venetilgang hvis mulig. 

 Ring lege eventuelt 113, for hjelp til å stabilisere blodsukker.  

 Hvis pasient ikke våkner etter behandling: Mistenk andre tilstander som kan gi nedsatt 

bevissthet (intoksikasjon, hjerneslag, hjerneblødning, hodeskade, sepsis). Hvis det er 

mistanke om overdosering av diabetes medisin med lang halveringstid eller 

kompliserende sykdom, kan det være aktuelt med sykehusinnleggelse.  
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Hyperglykemi 
 
Formål: Sikre pasienten riktig observasjon og behandling ved for høyt blodsukker. 

 

Generelt: Hyperglykemi kan oppstå hos diabetikere i forbindelse med dårlig regulert 

blodsukker, feber, infeksjoner, dårlig kosthold eller andre sykdommer. Når blodsukker stiger 

oppstår symptomene over timer eller dager. Hyperglykemi utvikles langsomt i motsetning til 

hypoglykemi.  

 

Blodsukker kan være svært høyt hos pasienter med uoppdaget diabetes mellitus. 

 

 

Symptomer: Tørste, magesmerter, kvalme, oppkast, hyperventilering, ketonlukt (søtlig 

aceton lukt), dehydrering, høyt blodsukker og hurtig puls. Hvis tilstand ikke blir behandlet 

kan pasienten få nedsatt bevissthet og falle i diabetes koma.  

 

 

Tiltak: 

 Måle blodsukker normalverdi skal være mellom 4 og 6. 

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur, U-stix (obs! ketoner, glukose) 

 Legg pasienten i stabilt sideleie hvis bevisstløs 

 Fyll ut observasjonsskjema. 

 Prøv å finne utløsende årsak: Kjent diabetes mellitus, tatt insulin, spist normalt, feber, 

infeksjon 

 Undersøk om det er ordinert eventuelt medisiner som kan gis for å få ned blodsukker 

 Vurder om det er andre årsaker ved nedsatt bevissthet (intrakranielle, sepsis). 

 Ta kontakt med lege for vurdering og medisinering 

 Hvis pasienten har hatt høyt blodsukker over lengre tid bør lege kontaktes for å få 

hjelp til justering av blodsukker og eventuelt vurdere innleggelse.   

 Hvis pasienten er våken og tørst: Gi drikke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Kramper / Epilepsi anfall 
 
 

Formål: Sikre pasienten riktig observasjon og behandling ved kramper 

 

Generelt: Et generelt krampeanfall starter ofte med at en pasient faller om bevisstløs og blir 

helt stiv i kroppen før det kommer symmetriske rykninger i armer og bein Rykningene i armer 

og bein har ofte stoppet før noen rekker å ringe etter hjelp. Pasienten vil likevel i den 

nærmeste tiden etter anfallet være bevisstløs eller omtåket i mange minutter og trenge tilsyn. 

 

Årsaker til kramper kan være epilepsi, lavt blodsukker, hjernesykdom (svulster, slag, 

følgetilstander til hodeskader, meningitt, encefalitt, abstinens /delir) 

 
Epilepsi er den vanligste årsaken til krampeanfall. Krampene skyldes ukontrollert elektrisk aktivitet i hjernen. Et 

grand mal anfall starter ofte med at pas føler seg ”rar”(aura) eller får muskelrykninger i lokaliserte 

muskelgrupper før pasienten faller om bevisstløs, blir helt stiv i kroppen og får deretter symmetriske rykninger i 

armer og bein.  Rykningene varer vanligvis i 30-60 sek. Under anfallet er det vanlig at pasienten slutter å puste, 

blir cyanotisk, får fråde rundt munnen og urinavgang. Krampene etterfølges av dyp søvn i 5-20 min. Når pas 

våkner, er han/hun sløv og veldig trett.  

 

 

Undersøkelser: 

 Har pasienten noen kjente sykdommer (diabetes, hjernesykdom, traume, nakkestivhet, 

utslett feber) 

 Fyll ut observasjonsskjema 

 Har pasienten hatt kramper før, varighet av anfallet, allmenntilstand før anfallet, skade 

under anfallet, vannavgang, avføring og munnfråde under anfallet. 

 

Tiltak: 

Under krampeanfallet: 

 Se til at pasienten ikke skader seg. Legg noe mykt under hodet og løsne på stramme 

klær. Ikke legg noe i munnen eller mellom tennene til pasienten  

 Legg pasient i stabilt sideleie 

 Gi eventuelt medisin (Stesolid). 

 

Når krampene stopper:  

 Legg pasienten i stabilt sideleie. 

 Sørg for at pasienten puster fritt 

 La pasienten få hvile ut etter krampe anfallet. Ikke la pasienten være uten tilsyn før 

pasienten kan klare seg selv. 

 

Hvis krampene er langvarige, mer enn 5 min, bør en gi diazepam rektalt eller intravenøst. 

Dette bør gis i samråd med lege. 

 

Anfall som varer mer enn 5 min, eller flere anfall i løpet av en time uten at pasient våkner 

(status epilepticus), truer hjernen pga oksygen mangel og samtidig unormalt høy 

hjerneaktivitet. Ta kontakt med lege for å avklare hva som skal gjøres videre.  
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Magesmerter 
 
Formål: Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved magesmerter.  

 

Generelt:  

Magesmerter defineres som akutte oppståtte smerter i magen. Magesmerter kan ha mange 

årsaker, og er et vanlig symptom både hos unge og hos eldre. Oftest er dette ufarlig og går 

over av seg selv, men kan noen ganger være forårsaket av tilstander som krever behandling.  

 

Noen årsaker kan være: Gastroenteritt, magesår/dyspepsi, obstipasjon, ileus, 

gallestein/galleblærebetennelse, urinretensjon/urinveisinfeksjon, nyrestein, divertikulitt, aorta 

aneurisme, pankreatitt.  

 

 

Undersøkelser:  

 Finn ut om pasienten har kjente sykdommer som kan gi magesmerter (magesår, 

gallestein) 

 Spør etter ledsagende symptomer (kvalme, oppkast, diaré, melena), konstante/ takvise 

smerter, luft-avførings-urinavgang, akutt eller gradvis tiltakende smerter. 

Grad av smertepåvirkning, tegn etter nedsatt sirkulasjon (bleik/klam), hudfarge, 

bevegelsestrang. 

 Blodtrykk, respirasjonsfrekvens puls, rektal temperatur, u-stix 

 

 

Tiltak:  

 Observer og fyll ut observasjonsskjema 

 Har pasienten kjente sykdommer og står på eventuell medisin, prøv de.  

 Kjenn på magen om den er hard eller myk. Lokaliser smertene. 

 Dersom ingen effekt av overstående tiltak eller svært dårlig pasient, undersøk i journal 

hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring og kontakt lege. 

 Lege avgjør videre utredning og behandling, eventuelt i samråd med sykehus.  
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Marevanbehandling 
 

Formål: Sikre pasient trygg behandling med Marevan 

 

Generelt:  

Marevan er en kraftig blodfortynnende medisin, som brukes for å forebygge blodpropp. Flere 

sykdommer øker risikoen for blodpropp, og kan derfor kreve marevan behandling. Mange av 

disse sykdommene er hyppigere hos eldre, og bruk av Marevan øker derfor med økende alder. 

Marevan har et smalt terapeutisk vindu, og kan gi svært alvorlige bivirkninger.  

 

Sykdommer der Marevan kan være indisert er: Atrieflimmer, venøs tromboembolisme 

(DVT/lungeemboli), mekanisk hjerteklaff, tidligere TIA/hjerneslag, tidligere hjerteinfarkt.  

 

 

Kontraindikasjoner:  

 Blødningsrisiko eller pågående blødning 

 Alvorlig hypertensjon eller nyreforstyrrelse 

 

Gevinsten ved bruk må veies opp mot risiko ved:  

 Høy alder eller alvorlig komorbiditet. 

 Falltendens 

 Varierende PT-INR-nivå 

 

 

Fremgangsmåte:  

Dosering av Marevan er en legeoppgave. Generelt bør PT-INR ved for eksempel atrieflimmer 

og DVT ligge mellom 2-3, og noe høyere (2,5-3,5) ved for eksempel mekanisk hjerteklaff. 

Det er viktig med jevnlige blodkontroller.  

 

Faren for blødninger generelt med alder. Ved PT-INR større enn 5 er faren for blødning stor. 

Måler man høy verdi, må ikke neste dose gis før sykehjemslege/fastlege har vurdert dose. 

Dersom pasienten har symptomer på blødning (fra urinen, mage/tarm eller i hjernen) må man 

uavhengig av PT-INR-verdi kontakte lege. 

 

Faren for blodpropp øker sjelden før PT- INR er under 1,7, litt avhengig av indikasjon. 

Kontakt lege for dosering. Av og til kan det være aktuelt å gi lavmolekylært heparin 

(fragmin/klexane) er periode.  
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Mistanke om dyp venetrombose (DVT) 
 
Formål: Sikre pasient riktig utredning ved mistanke om dyp venetrombose 

 

Generelt: Definisjon på DVT er at de dype og store venene, vanligvis i legg og eller lår blir 

trombosert/tilblokket. 

 

Tilstander som øker risikoene for DVT er: Immobilisering, fraktur, cancer (pågående eller 

behandling siste 6 uker, palliativ situasjon), kirurgi med narkose siste 3 mnd, tidligere påvist 

DVT, trombofili. 

 

De vanligste symptomene er: smerter, rødhet, hevelse (mer enn 3 cm større omkrets enn den 

friske siden), varme og nedsatt funksjon, vanligvis i legg/ankel.  

 

Diagnosen kan være vanskelig å stille klinisk. 

 

 

Undersøkelser: 

 Dersom det etter legeundersøkelse fortsatt er mistanke om DVT, bør det tas 

blodprøver: D-dimer, Fibrinogen, CRP, PT-INR. Dersom mulig tas disse på 

sykehjemmet/fastlege/legevakt. 

 Sykepleier undersøker i journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring 

kontakt lege. 

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur 

 Endelig diagnose stilles eventuelt med UL/venografi som gjøres på sykehus. Dette kan 

gjøres poliklinisk. 

 

 

Tiltak: 

 Fyll ut observasjonsskjema  

 Lege vurderer dette ut fra pasientens allmenntilstand: Støttestrømpe og lavmolekylært 

heparin subkutant. Vanligvis oppstart av marevan (obs kontraindikasjoner og fare for 

blødning).  
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Mistanke om hjerneslag/TIA 
 
Formål: Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved mistanke om hjerneslag. 

 

Generelt: Hjerneslag omfatter både hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Ved TIA 

forsvinner symptomene i løpet av 24 timer, men ved hjerneslag har man vedvarende større 

eller mindre funksjonstap.  

 

Symptomene er akutt innsettende:  

 Nedsatt kraft i en kroppshalvdel (hemiparese) med eller uten endret nedsatt bevissthet 

 Talevansker (afasi/dysarti) 

 Svelgvansker 

 Neglect 

 Forvirring 

 Synsfeltutfall 

 Sensibilitetsutfall 

 

Differensialdiagnoser: Hypoglykemi, infeksjoner, synkope, epilepsi, subduralt hematom, 

tumor cerebri, intoksikasjon, komplisert migrene.  

 

 

Undersøkelser: 

 Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan forklare symptomene, 

epilepsi, diabetes, hodetraume, alvorlig migrene. 

 Spør etter ledsagende symptomer (hodepine, kvalme/oppkast), brå eller gradvis debut. 

 Se etter tegn på sirkulasjonssvikt (kald/klam), hudfarge, lammelser, nedsatt bevissthet. 

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur og blodsukker.  

 

 

Tiltak: 

 Gi 1-2 liter oksygen 

 Ved bevisstløshet: Stabilt sideleie 

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema. 

 Undersøk journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring. 

 Lege avgjør videre utredning og eller behandling eventuelt i samråd med sykehus. 

 

 

 
NB! Det er viktig å være rask hvis en først bestemmer seg for at pasienten skal behandles. Ved et ubehandlet 

hjerneinfarkt dør det 1,9 millioner nevroner hvert minutt, og for hver time som går ubehandlet eldes hjernen 

med 3,6 år. Med å gi trombolyse/ nevrointervensjon (på sykehus) kan omfanget av hjerneskaden begrenses 

betraktelig. ”Time is brain”. En bør derfor ringe 113, hvis en er det minste i tvil om pasienten skal ha 

behandling for hjerneslaget.  Kriterier for trombolyse/nevrointervensjon: Ingen aldersbegrensning; men 

komorbiditet (f.eks. langtkommen demens) begrenser en del. Trombolyse må startes 4,5 timer etter 

symptomdebut. Nevrointervensjon kan startes 8 timer etter symptomdebut.   
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Observasjoner ved mistanke om brudd 
 
Formål: Sikre pasienten riktig observasjon og behandling ved mistanke om brudd.  

 

Generelt: Eldre pasienter har større tendens til frakturer, dels på grunn av ustøhet og hyppige 

fall, og dels på grunn av osteoporose. Hos eldre skal det ofte små traumer til før frakturer 

oppstår.  

 

Vanlige symptomer er: 

 Smerter 

 Hevelse 

 Hematom 

 Tåler ikke belastning 

 Feilstilling (For FCF er den typiske feilstilling at benet er forkortet og utadrotert). 

 

Undersøkelser: 

 Pasienten observeres i forhold til symptomer.  

 Brudd i armer og bein haster sjelden, så det kan brukes tid på observasjon. Unntaket 

for dette er store feilstillinger, nedsatt sirkulasjon, nedsatt sensibilitet i fingrer og tær, 

truende hud perforasjon og ankelbrudd (hvis pasienten normalt er oppegående bør 

kompliserte ankelbrudd opereres innen 6-8 timer).  

 Dersom mistanke om brudd i ryggen må man være obs på nedsatt følelse/ lammelser i 

beina og nyoppstått vannlatingsproblem.  

 Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur 

 

 

 Tiltak: 

 Legg pasienten i en mest mulig behaglig stilling som stabiliserer skadet område. 

 Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.  

 Dersom observasjonene gir mistanke om brudd, kontakt lege.  

 Smertestillende kan gis etter avtale med lege. 

 Legen vurderer behov for innleggelse og eventuelt hastegrad, eller om pasienten skal 

observeres videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


