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Innehållsansvarig: Elisabet Löfdahl, Överläkare, Enhet för avancerad sjukvård i hemmet (elilo4)
Godkänd av: Mona Andersson Palmqvist, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (monpa7)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi

Denna rutin gäller för
Ansvariga sjuksköterskor i de kommunala ASIH-enheterna i Göteborgs stad och tjänstgörande
sjuksköterskor vid Enheten för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, avdelning 604, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Hospice i Göteborg.

Revideringar i denna version
Tillägg att rutinen även gäller för avdelning 604, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Hospice i
Göteborg. Läkemedelsordinationerna är uppdaterade.

Syfte
Målet med nedanstående rutin för behandling av olika svårighetsgrader av allergi- och
överkänslighetsreaktioner är att de skall vara ett stöd för bedömning och säker akutbehandling för de
patienter som vårdas inom den Palliativa sektionen SU, inom slutenvård eller öppenvård i samverkan
med Göteborgs Stad.

Arbetsbeskrivning
Kraftig lokal reaktion (Undantaget i andningsvägarna)
 T. Cetirizin 10 mg alt. T. Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl.
 Övervakning 30 minuter.
 Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare på Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Urticaria/Angioödem
Symptom: obehagskänsla, klåda, flush, urticaria, rhinit, konjunktivit, munklåda, läppsvullnad,
quinckeödem
 Inj. Emerade 300 microgram/ dos djupt i.m (adrenalin). Kan upprepas efter 15 minuter,
särskilt till patienter där symtom uppkommer snabbt inom några minuter och andningen är
påverkad. Ges ej till opåverkad patient.
 T. Cetirizin 10 mg, alt. T Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl.
 T. Betapred 0,5 mg, 10 st. upplösta i vatten.
 Sätt nål – om möjligt.
 Övervakning, överväg transport till sjukhus vid tydlig allmänpåverkan.
 Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare på Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Anafylaxi/chock
Kännetecknas av snabbt uppkommande symtom från flera organsystem: klåda, rodnad, urticaria,
angioödem, illamående, buksmärta, kräkningar, diarré, andningssvårigheter, förvirring, medvetslöshet
 Larma, notera klockslag, ring 112.
 Tippa huvudändan.
 Inj. Emerade 300 microgram/dos(adrenalin) djupt i.m.
 Om syrgas finns, 5-10 l/min på näsgrimma.
 Sätt nål – om möjligt.
 Inj. Betapred (4 mg/ml) 1-2 ml i.v.
 Vid astma ge också: Spray Salbutamol (t.ex. Airomir eller Ventoline) 4-6 doser. Upprepa var
10:e minut vid kvarvarande symtom.
 Vid chock infusion Ringer-Acetat i.v. i mycket snabb infusion.
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Glöm ej patient-ID och kontakt med anhöriga.
Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Ansvar
Ansvariga sjuksköterskor i de kommunala ASIH-enheterna i Göteborgs stad och tjänstgörande
sjuksköterskor vid Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH vid Verksamhetsområde geriatrik,
lungmedicin och allergologi, Område 6, SU, ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin samt
personal på avdelning 604, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hospice i Göteborg.
Sektionschef Palliativ vård ansvarar för att rutinen är känd och följs.
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO där aktuell linjechef ansvarar för utredning,
åtgärd och uppföljning.
Utvärdering, uppföljning och revidering ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande.
Ansvar för revidering har Sektionschef eller av denne utsedd person på Sektion Palliativ vård, Vo
Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Granskare/arbetsgrupp
Framtagen av:
Sten Larnholt, Medicinskt ansvarig läkare, Enhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Sektion
Palliativ vård, Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Denna version reviderad av:
Elisabeth Löfdahl, Medicinskt ansvarig läkare, Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, Vo
Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskad av:
Monica Arvidsson, överläkare, sektionschef, Sektionen för Allergologi, och Hans Gunnarsson,
sektionschef, Sektion Palliativ vård. Båda vid Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Spridningslista
Sektionschef Palliativa sektionen via linjen.
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