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Utökad behörighet sjuksköterska hjärtsektionen
Gäller för: Hjärtmottagningen Växjö
SOSFS 2000:1, 3 kap, 9 §
Iordningställande/administrering av läkemedel skall utföras på läkares ordination.
Undantag från detta är ordination enligt generella direktiv som får ges till en
patient efter att sjuksköterska gjort en behovsbedömning.
Underskrift avser förkryssad/e/ rubrik/er/.

o AK-mottagning – Warfarindosering

Efter bredvidgång/upplärning får sjuksköterska vid antikoagulantia (AK)mottagningen ansvara för signering av provsvar i Cosmic för analyser av p-PK
(INR) hos warfarinbehandlade patienter, samt dosjustera Warfarin /Waran.
Ansvar och åtaganden:







Att självständigt bedöma resultatet av INR-analyser och dosjustera
antikoagulantia.
Att vidimera P-PK(INR)-analyser i Cambio Cosmic. Att lämna provsvar
till läkare för vidimering vid P-PK(INR)≥ 7,2. Att lämna provsvar till
läkare för vidimering vid P-PK(INR) ≤1,7 och ≥4,2 i över två veckor i
rad.
Att följa riktlinjer enligt aktuell version av ”Vårdprogram i södra
sjukvårdsregionen”
Att för patienter som behandlas med nya orala antikoagulatia (NOAK)
vidimera S-Kreatinin inom normalt referensintervall och Pt-eGFR ≥50.
Att rådfråga läkare vid oklarheter.

o Hjärtsviktsmottagning

Åtagandet avser patienter med diagnosen hjärtsvikt, med eller utan nedsatt
vänsterkammarfunktion, som har blivit ordinerade nedanstående läkemedel av
läkare. Ansvar och åtaganden:
 Att titrera dosen av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB),
betablockerare, mineralkortikoidreceptorantagonist(MRA),
angiotensinreceptor-neprilysininibitor(ARNI) och sinusknutehämmare till
måldos enligt PM ”Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen”.


Att vid försämring/förbättring av hjärtsvikt öka/minska/dosera vid
behov furosemiddos med 1 tablett à 40 mg. Optimalt mål är diuretika
endast vid behov.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Att hos patienter med regelbunden kontakt på hjärtsviktsmottagningen
dosera inj Furix 10mg/ml, 4 ml vid behov.



Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut
läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.



Att i Cambio Cosmic vidimera provsvar inom referensintervallet vid
provtagning på hjärtsviktsmottagningen enligt PM samt proBNP oavsett
värde, Kalium inom 3,2-5,4 mmol/l och S-Kreatinin som ej avviker mer
än > 30% från föregående värde.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:
o sBT > 90 (för Entresto sBT>100)
o Hjärtfrekvens > 50 (vid upptitrering betablockerare) Vid
förmaksflimmer puls > 60.
o S-Kreatinin som ej avviker mer än > 30% från föregående
värde.
o Patienten ej anger uttalade biverkningar av
läkemedelsbehandlingen.
Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

o Hjärtrehabilitering

Åtagandet avser patienter som har blivit ordinerade blodtryckssänkande läkemedel
av läkare och:



Har fått diagnosen akut hjärtinfarkt och/eller genomgått PCI under det
senaste året.
Har sBT>140 vid SEPHIA1-besök och/eller har sBT>135 vid upprepad
blodtrycksmätning i hemmet.

Ansvar och åtaganden:


Att titrera dosen av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB),
betablockerare och calciumflödeshämmare till måldos enligt gällande PM
”Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen” tills patienten uppnått
målblodtryck <140/90 vid mätning på mottagning, eller <135/85 vid
hemblodtrycksmätning.



Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut
läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.



Att i Cambio Cosmic vidimera provsvar avseende elektrolyter och
kreatinin inom referensvärdena. Kalium inom 3,2-5,5 mmol/l och SKreatinin som ej avviker med mer än >30% från föregående värde.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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sBT >120
Hjärtfrekvens > 50 (vid upptitrering betablockerare) Vid förmaksflimmer
puls > 60.
 S-Kreatinin som ej avviker mer än > 30% från föregående värde.
 Patienten ej anger uttalade biverkningar av läkemedelsbehandlingen.
Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

o Arytmimottagning/ Pacemakermottagning

Åtagandet avser patienter med förmaksarytmi (förmaksflimmer, förmaksfladder
och ektopisk förmaksrytm) med symptom till följd av snabb kammarfrekvens
>110/min, som kan bekräftas vid EKG-kontroll eller pacemakeruppföljning.
Ansvar och åtaganden:



Att titrera dosen betablockad enligt gällande PM ”Dostitrering av
läkemedel på hjärtmottagningen”
Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut
läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:


sBT >120

 Aktuell hjärtfrekvens >60/min
Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

o Förberedelser för DT hjärta

Åtagandet av avser patienter som skall genomgå DT hjärta. Ansvar och
åtaganden:




Administrering av Seloken och nitrospray enligt gällande PM ”
Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen”
Följa PM ”DT hjärta, förberedelser”
Kontakta kardiologkonsult innan betablockad eller nitrospray vid:
 Astma
 Överkänslighet mot betablockerare
 Systoliskt blodtryck under 110.

Jag åtar mig och bär ansvaret för att fullgöra ovanstående arbetsuppgifter. Jag
intygar att jag har såväl teoretiska som praktiska kunskaper för att kunna utföra
arbetsuppgiften så att detta är förenligt med god och säker vård
HSL (1982:762) 2§e, PSL (2010:659) 6 kap 2§
Namn ________________________________
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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