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Lathund för Statusmeddelande Meddix SVP -kommun 
 

Statusmeddelandet fylls i av sjuksköterska och arbetsterapeut vid försämrat hälsotillstånd som 

kräver kontakt med sjukvården. För att slutenvården ska kunna göra en så bra 

planering/bedömning som möjligt är det av stor vikt att väsentliga uppgifter om pågående 

vård och omsorg dokumenteras i statusmeddelandet. Möjlighet finns att skicka detta 

meddelande i efterhand även när personen åkt till sjukhus utan hjälp av sjuksköterska. 
 

Meddelandet ska också kompletteras i efterhand med uppgifter som eventuellt saknas, t ex 

från arbetsterapeut eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som inte varit med vid 

inskickandet. Biståndshandläggare kompletterar i rutan ”Viktig information” om Sol-insatser 

finns sedan tidigare. För att hitta Statusmeddelandet gå till avsedd patients Patientöversikt och 

fyll i kompletterande uppgifter. Tryck på ”Sänd”. Historikpost sparas.  

 

Slutenvården kvitterar meddelandet när det är läst. Kvitteringen syns i själva meddelandet och 

den gula markeringen släcks i inneliggandelistan om patienten blir inlagd. Svaret skrivs av 

läkare direkt i meddelandet i MEDDIX från akutmottagningen om besöket INTE resulterar i 

inläggning på sjukhus. Svaret nås under rubriken inkommande dokument. 
 

 
Huvud-flik 
Under fliken ”Huvud” noteras samtycke i aktuell ruta och kontaktorsak d.v.s. varför patienten 

söker vård. Fyll i samtliga kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska inklusive 

mobilnummer.  Notera också om kontakt tagits med anhörig. 
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ADL – flik 

Kryssa i patientens ADL-status som den var innan den aktuella händelsen. Komplettera vid behov 

under ”Viktig information”. Notera ev. hjälpmedel. 

Hälsohistoria/Vidtagna åtgärder  

 Vitalparametrar och utfall vårdnivå utifrån beslutsstödet 

 Vidtagna åtgärder vid den aktuella händelsen 

 Hälsotillstånd och diagnoser innan den aktuella händelsen 

 Inkontinens och ev. inkontinenshjälpmedel 

 Kognitiv status innan den aktuella händelsen 

 Aktuella medicinska insatser  

 Aktuella rehabiliterande insatser  

 Allergi och smitta 

 Riskbedömningar med identifierade risker och pågående insatser enligt Senior alert. 

 

Viktig information   

 Hjälpmedel som används i de dagliga aktiviteterna 

 Omgivnings- och boendemiljö 

 Individens behov av stöd och hjälp i sina dagliga aktiviteter 

 Trygghetslarm 

 Finns bemötandeplan vid BPSD-symtom? 

 Finns beslut om palliativ inriktning av vården? 

 

Syn/Hörsel 

 Syn- och hörselstatus och hjälpmedel 
 


