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Anteckning Hjärtstopp, manual
Anteckning Hjärtstopp är tvärprofessionell med syfte att underlätta och förbättra dokumentationen vid hjärtstopp och på så sätt ge en samlad bild
av omhändertagande och behandling av patientens hjärtstopp.
Rutin
From 160503 finns anteckningen Hjärtstopp i Melior, som samtliga yrkeskategorier involverad vid en patients hjärtstopp kan dokumentera i.
Endast en anteckning öppnas per hjärtstopp oberoende av vem som öppnat den. Används vid dokumentation av inträffat hjärtstopp. Vid
signering av hela anteckningen försvinner sökord som inte skrivits på, dessa kan plockas upp under Nytt.

Manual till Hjärtstopp
Term (sökord)
Dikteringstidpunkt

Beskrivning
Används om dikteringen görs i
efterhand, dvs. inte samma dag
som händelsen äger rum.

Studerande

Namnet på den studerande som
har skrivit eller dikterat
informationen.
Används för uppföljning av hur
hjärtstoppssituationen fungerade
men som inte är något som ska
journalföras.
Här dokumenteras var
hjärtstoppet inträffat

Blankett, intern
uppföljning

Plats för hjärtstopp

Kommentar
Jämför följande termer som
förekommer i Meliors gränssnitt:
Händelsedatum – datum och
klockslag när händelsen äger rum.
Kan ändras av användare i samband
med skapandet av anteckningen.
Dokumentationsdatum - datum och
klockslag som genereras automatiskt
i Melior när en anteckning skapas.
Kan inte ändras av användaren.

Typ
Datum och tid

Val

Text

Blanketten skrivs ut på papper och
fylls i efter varje hjärtstopp.
Skickas till sjukhusets HLRsamordnare

Länk

Fritext
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Term (sökord)
Upptäckt hjärtstopp,
tidpunkt

Beskrivning
Tidpunkt för upptäckt av
hjärtstopp, oavsett om det är
bevittnat eller ej

Bevittnat hjärtstopp

EKG-övervakad vid
hjärtstopp

Larmtidpunkt till
larmgrupp
Start av HLR, tidpunkt

HLR före larmgrupps
ankomst

Första registrerade
hjärtrytm

Kontinuerlig EKG-övervakning
T.ex. telemetri,
vektorövervakning, under
arbetsprov osv
Tidpunkt när larm sker till
sjukhusets larmgrupp
Tidpunkt för första HLRingripandet (kompressioner eller
ventilering)
Här dokumenteras om
hjärtkompressioner och eller
inblåsningar påbörjats, innan
larmgruppens ankomst
Första EKG-registrering

Kommentar

Typ
Datum och tid

Val

Någon ser eller hör en person ramla
ihop, alternativt medicinteknisk
apparatur larmar

Enval

Ja
Nej

Enval
Ja
Nej
Om larmgrupp ej larmats anges
endast tiden för när hjärtstoppet
upptäcktes

Datum och tid

Om HLR påbörjas efter larmgruppens
ankomst ska frågan inte besvaras

Flerval

Första registrerade hjärtrytm oavsett
om den läses från defibrillator eller
ej

Datum och tid

Första registrerade
hjärtrytm2

Första råd från
hjärtstartare

Första instruktionen från
hjärtstartare med halvautomatisk
funktion

Datum och tid

Besvaras endast om halvautomatisk
funktion används

:
Hjärtkompression
inblåsning

Enval

Ventrikelflimmer (VF)
Ventrikeltakykardi (VT)
Pulslös elektrisk aktivitet (PEA)
Asystoli

Enval

Defibrillera
Defibrillera ej
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Term (sökord)
Första defibrillering

Antal defibrilleringar

Beskrivning
Tidpunkt för första defibrillering
oavsett om det sker i början eller
senare i förloppet
Summan av alla
defibrilleringsförsök som gjorts
under hela hjärtstoppet

Hjälpmedel för
luftvägarna

Kommentar
Besvaras inte om defibrillering ej
utförs

Typ
Datum och tid

Val

Heltal

Intubation anges om patienten
intuberas under HLR alternativt är
intuberad sedan tidigare

Flerval

Larmgrupps ankomst

Tidpunkt för när första person
från larmgruppen kommer

Fylls endast i om larm sker till
sjukhusets akutlarm

Datum och tid

Status vid larmgrupps
ankomst

Patientens status när första
person från larmgruppen
kommer

Fylls endast i om larm sker till
sjukhusets akutlarm

Flerval

Läkemedelshantering

Här dokumenteras om Adrenalin,
annan vasopressor, antiarytmika
osv givits

Alla de läkemedel som patienten fått
under hjärtstoppet ska ordineras och
signeras i Meliors läkemedelsmodul.

Fritext

Mekanisk
hjärtkompression

Används maskinella
hjärtkompressioner

Anges även vid kortvarig/sporadisk
användning

Enval

:
Larynxmask
Intubation
Maskventilation

:
Vid medvetande
Andas själv
Pulsgivande rytm
Ej vid medvetande
Andas ej själv
Ingen pulsgivande rytm

:
LUCAS
Autopuls
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Term (sökord)
Resultat av behandling

Beskrivning
Återfått palpabel puls vid något
tillfälle under hjärtstoppet

Kommentar

Typ
Enval

Val
Ej livstecken under behandling
Återfått palp. puls ngn gång

Resultat av behandling2

egenskap/enval

Vid liv efter avslutad HLR
Ej vid liv efter avslutad HLR

Resultat av behandling3

egenskap/enval

HLR avslutades
:

Resultat av behandling4

Egenskap/datum
och tid
Enval
IVA
HIA
Annan avdelning
Annat sjukhus
:

Har palpabel puls efter avslutad
HLR

Patienten överförd till

IVA inkluderar alla
intensivvårdsplatser på sjukhuset

Övrigt

Här anges om något ytterligare
utöver redan dokumenterad
information, behöver framkomma.
Daganteckning rörande händelsen
skrivs här.

Kopia till

Fritext

Fritext
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