
 

DOKUMENTATION VID:  

- covid-19 smittfriförklarad  

 

Observandum  

Smittsam sjukdom – Covid-19 – avslutas 

 

Ord/åtg-Samord/Admin/Planering 

Vad: Information och rådgivning med 

närstående/företrädare för patienten 

Vad: Konferens om patient 

 

Ord/åtg-Information/Undervisning/Rådgivn. 

Vad: Information/Undervisning om undersökningar 

och behandlingar 

 

Läkarkontakt 

Smittfriförklarad från covid-19, datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION VID: 

-palliativ vård i livets slutskede 

 

För stöd/manualer gällande Hälsoplaner, 

ordination/åtgärder och Plan Palliativ vård i 

livets slutskede se: 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hals

o-och-sjukvard/dokumentationsstod-for-halso-

och-sjukvarden/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION VID: 

- misstanke om Covid-19 

Vid: Screening / Symtom / Smittspårning 

Utredande ordination 

Kroppsfunktion/Kroppsstruktur 

Vad: Bedömning av covid-19 symtom 

Hur: Klinisk bedömning/Observation  

 

Ord/åtg-Samord/Admin/Planering 

Vad: Information och rådgivning med 

närstående/företrädare för patienten 

Vad: Konferens om patient 

 

Ord/åtg-Information/Undervisning/Rådgivn. 

Vad: Information/Undervisning om undersökningar 

och behandlingar 

 

Läkarkontakt 

Screening för covid-19, ordination provtagning  

Symtom covid-19, ordination provtagning 

Smittspårning för covid-19, ordination provtagning 

 

Resultat av provtagning covid-19: 

 

Beroende ordination annat 

Vad: Provtagning: Covid-19 

 

Alla nya ordinationer som är relaterade till covid-19 

ska kopplas till tillhörande KVÅ kod samt 

tilläggskod ZV100 

 

Obs! andra sökord kan vara aktuella 
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Uppdaterad maj 2022 

Händelsedatum och händelsetid 

 Kom ihåg att vid behov justera 

händelsedatum och 

händelsetid för alla 

anteckningar. 

 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/halso-och-sjukvard/dokumentationsstod-for-halso-och-sjukvarden/
https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/halso-och-sjukvard/dokumentationsstod-for-halso-och-sjukvarden/
https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/halso-och-sjukvard/dokumentationsstod-for-halso-och-sjukvarden/


 

DOKUMENTATION VID: 
-bekräftad covid-19 

 

OBSERVANDUM 

Smittsam sjukdom – Covid-19 provtagningsdatum:  
 

MEDICINSKA DIAGNOSER 

Covid-19 (källa anges) datum: 
 

KARTLAGT HÄLSOTILLSTÅND 

Patienten har en bekräftad covid-19/pågående 

covid-19 infektion. 

Beskrivning av hur symtom påverkar aktivitet och 

delaktighet:  

Patientens önskemål:  

Patienten bedöms i behov av stöd och 

vårdåtgärder.  

Hälsoplan skapas.  

 

HÄLSOPLAN: Covid-19  

 

AVSETT HÄLSOTILLSTÅND:  
 

Förbättrat funktionstillstånd (precisera om möjligt) 

Uppföljning:  

Förhindra försämring av funktionstillstånd 

Uppföljning:  

ORDINATON / ÅTGÄRD 

 

Ord/åtg-Samord/Admin/Planering 

Vad: Information och rådgivning med 

närstående/företrädare för patienten 

Vad: Konferens om patient 

 

Behandlande Ordination/åtgärd 

ord/åtg – Observation/Övervakning. 

Vad: Övervakning av kroppsfunktioner relaterad till 

covid-19 

Hur: Bedömning, analys och övervakning av 

kroppstemperatur, smärta (Abbey Pain Scale), 

saturation, andningsfunktion, medvetandegrad, 

oro, urinerings- och avföringsfunktioner, 

illamående, hud, munhälsa, aptit, fatigue, doft- och 

smakförändringar. 

 

Vad: Övervakning av näringsintag 

Hur: Mat- och vätskeregistrering 

 

Ord/åtg-Information/Undervisning/Rådgivn. 

Vad: Information/Undervisning om undersökningar 

och behandlingar 

 

EXEMPEL PÅ ANDRA LÄMPLIGA ORD/ÅTG 

 

Utredande ordination-Aktivitet/delaktighet 

Vad: Bedömning av aktivitetsförmåga med 

standardiserade instrument/metoder 

Vad: Utredning av förmåga att förflytta sig 

 

ord/åtg – Omgivningsanpassning  

Vad: Nutritionsbehandling, individuellt anpassad 

kost  

Hur: (ex. näringsdryck)  
 

Vad: Underlättande av sväljning  

Hur: Konsistensanpassning, sittställning 

 

Vad: Underlättande av andningsfunktioner 

Hur: Positioneringskuddar  

 

ord/åtg – Behandling  

Vad: Trycksårsprofylax  

Vad: Sårvård 

Vad: Hudvård  

Vad: Matning 

 

ord/åtg – Stöd 

Vad: Stöd 

 

ord/åtg - Träning 

Vad: Cirkulationsbefrämjande åtgärder 

Hur: Mobilisering 

Vad: Andningsträning 

Hur: Motståndsandning: 

 

ord/åtg – Förskrivning 

Vad: Utprovning och förskrivning av övriga 

hjälpmedel (exklusive rullstol) 

Vad: Utprovning och förskrivning av rullstol 

 

Ordination – Beroendeordination läkemedel 

Vad: Läkemedeltillförsel 

Vad: Läkemedelsbehandling 

Vad: Syrgasbehandling 

 

Ordination-Beroende ord annat 

Vad: Skötsel av perifer venkateter 

Vad: Övervakning av blodsockernivå 

Vad: Kateterisering av urinblåsa (inklusive skötsel 

av KAD) 

Vad: Spolning av urinkateter 

 

Alla ordinationer kopplas till respektive KVÅ kod 

samt tilläggskod ZV100 

Obs! andra sökord kan vara aktuella. 


