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Lundby  Sektor Äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård 

          
     
 

Rutin 

Tillsyn vid vård i livets slut och vid risk för 
skada ÄBO 
 
Målet för vård och omsorg i livets slutskede är att den döende ska känna 
trygghet och största möjliga välbefinnande. För att detta ska vara möjligt 
kan ansvarig sjuksköterska bedöma att den enskilde har behov av extra 
tillsyn. Ansvarig sjuksköterska kan också, i en samlad bedömning, se att 
omsorgstagaren/patienten behöver extra tillsyn för att minska risken för 
skada. 
 
RUTINEN I KORTHET: Du, som sjuksköterska, bedömer om det 

finns behov av extra tillsyn och vilken typ av tillsyn.  

Du, som omsorgspersonal, får information om vilken extra tillsyn som 

omsorgstagaren behöver.  

 

Sjuksköterska 

1. Du bedömer, i samråd med enhetschef, om patienten behöver extra tillsyn i samband 

med vård i livets slut. Du kan också göra en samlad bedömning, efter riskanalys, om 

patienten behöver extra tillsyn för att minska risken för skada. 

2.  Du bedömer vilken typ av extra tillsyn som patienten behöver. Det kan antingen vara 

ständig tillsyn eller tillsyn vid bestämda tider. 

3. Du informerar berörd enhetschef om din bedömning.  

4. På kvällar, nätter och helger informerar du omsorgspersonalen om din bedömning. Du 

informerar berörd enhetschef om ditt beslut första vardagen efter att du gjort din 

bedömning.  

5. Du informerar din chef så fort som möjligt om den bedömning du gjort. 

Omsorgspersonal 
1. Du informerar ansvarig sjuksköterska om du lagt märke till någon förändring hos 

omsorgstagaren, till exempel om hon/han blivit mer orolig.  
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 2. Du gör en daganteckning kring vad du sett och vem du har pratat med.  

 

3. Du får information av din chef och/eller ansvarig sjuksköterska att omsorgstagaren 

behöver extra tillsyn och om det gäller ständig tillsyn eller tillsyn vid bestämda tider.  

På kvällar, nätter och helger får du informationen av ansvarig sjuksköterska.  

4 På kvällar, nätter och helger är det Trygghetsjourens jourledare som är arbetsledare. Du 

kan ringa Trygghetsjouren för att få råd och stöd i arbetet, telefonnummer: 031-704 53 

54.  
 

Enhetschef Äldreboende 

1. Du bedömer hur den extra tillsynen, som sjuksköterskan har bedömt, ska tillgodoses. 

 

 
Du behöver också känna till 
Rutinen "Behov av vikarier samt stöd kvällar, helger och nätter”  

 

 

 
Vill du veta mer? 
Kontakta din närmaste chef. 

 
 
  
 
 
 
 

 


