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1. Sammanfattning 

• Beslut rörande livsuppehållande behandling och andra begränsningar i 

vårdnivå ska dokumenteras i primärvårdens journalsystem PMO. 

• Den för ändamålet framtagna journalmallen i PMO ”Livsuppehållande 

behandling” ska användas och är ett krav för att beslut om vårdnivå ska få 

synliggöras i patientens SIP.  

• IT-verktyget Mina Planer har särskilda fält för att synliggöra om beslut om 

vårdnivå finns med datum för beslut/senaste uppdatering.  

• Ansvarig läkare/vårdenhet tillser att ansvarig sjuksköterska i kommunen 

erhåller en utskrift av journalanteckningen med behandlingsbegränsningar.  

• Journalanteckningen kan läsas i NPÖ. 

• Uppdatering av befintligt beslut ska göras senast efter 12 månader i 

samband med ny SIP eller vid uppföljning av SIP. 

2. Bakgrund 

Manualen är framtagen för att säkerställa att förhandsbeslut om vårdnivå 

dokumenteras på ett säkert sätt så att alla som kan komma att behöva 

informationen eller berörs av den har åtkomst till beslutet – sjukvårdpersonal, 

omsorgspersonal samt patient och närstående.  

3. Dokumentation av vårdnivå i PMO – nytt eller förändrat beslut 

Vid första beslut eller förändrat beslut om behandlingsbegränsningar avseende 

vårdnivå och medicinska åtgärder upprättas en ny journalanteckning med 
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journalmallen ”Livsuppehållande behandling” (Figur 1). Journalanteckningen är 

sökbar i nationella patientöversikten (NPÖ). En särskild symbol finns som 

synliggör i journalöversikten att beslut om vårdnivå finns (Figur 2). Sjuksköterskan 

i kommunen ska erhålla utskriven kopia av journalanteckningen via ansvarig 

läkare/vårdenhet, se exempel på anteckning i Figur 3. 

 

 

Figur 1 – Journalmall PMO ”Livsuppehållande behandling” 

 

 

Figur 2 - Symbol ”Livsuppehållande behandling” i NPÖ 
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Figur 3– Exempel på journalanteckning om beslut på vårdnivå 

 

4. Dokumentation av vårdnivå i SIP i Mina Planer  

 

4a – Nytt beslut 

I Mina Planer under ”Riskbedömning och åtgärder” finns ett fält där läkare anger 

om det finns beslut om vårdnivå i patientjournalen (Figur 4). Vid ”Ja” blir fältet 

”Senast uppdaterad” synligt och datum för beslutet kan skrivas in (Figur 5). 

 

Figur 4 - Fält för synliggörande att beslut om vårdnivå finns 
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Figur 5 - Inmatning av datum för beslut/senaste uppdatering 

Datum “Senast uppdaterad” går att ändra av läkare även efter att godkännande 

startats (samma beteende som status/uppföljning på aktiviteter). 

I nationella patientöversikten (NPÖ) får journalanteckningen i PMO typen 

”Samordning” (Figur 6). Man hittar den enklast om man anger ”Livsuppehållande 

behandling” i sökfönstret på startsidan. 

 

Figur 6 - Journalanteckningen "Livsuppehållande behandling" i NPÖ 
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4b - Uppdatering av beslut 

Vid kommande planering för fortsatt vård gör ansvarig läkare en förnyad 

bedömning, Om tidigare beslut om vårdnivå för patienten är oförändrad ska detta 

bekräftas under sökordet ”Bedömning” (Figur 7).  

 

Figur 7- dokumentation av oförändrat beslut om vårdnivå 

 

Datum för uppdaterat beslut skrivs in i Mina Planer av läkare (Figur 8). 

 

Figur 8 - Inmatning av datum för beslut/senaste uppdatering 
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Journalanteckningen i PMO får typen ”Besöksanteckning” i NPÖ (Figur 9). Man 

hittar den enklast om man anger ”Besöksanteckning” i sökfönstret på startsidan och 

i nästa steg väljer anteckningen med uppdateringsdatum enligt Mina Planer.  

 

Figur 9 - Hembesök/SIP i NPÖ 


