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Revideringar i denna version 

Förlängd giltighetstid.  

Bakgrund, syfte och mål 

Syftet med MAVA:s telemetrienhet är att övervaka patienter för att kunna utreda samt 
upptäcka arytmier av mindre allvarlig karaktär.  

Arbetsbeskrivning 

Patienter som ska övervakas är: 

 Patienter som söker för bröstsmärta utan tecken till kardiell genes på EKG fram tills 

det finns två negativa troponiner eller troponiner utan betydande dynamik. Efter 

detta kopplas övervaket bort. 

 Synkopé med låg misstanke om allvarlig arytmi.  

 Intoxikationer i behov av övervak. 

 Elektrolytrubbningar i behov av övervak. 

All övervakning sker i arytmisyfte och eventuell ischemi behöver inte avläsas. 
Sjuksköterskan ska kunna reagera och handla adekvat vid ett eventuellt larm. Avläsning 
av övervak sker i efterhand då ska sjuksköterskan kunna identifiera: 

 AV-block 

 Långa RR-intervall (mäta) 

 Takykardier 

 Förmaksflimmer/fladder 

Sjuksköterskan ska vidare uppmärksamma läkare vid rond eller jouren på andra tider på 
dygnet om det upptäcks något som är i behov av att diskuteras. Om läkaren känner sig 
osäker ska denne ringa till kardiologbakjouren för diskussion. 

 
Patienter som bättre handläggs på annat sätt än med telemetriövervakning på MAVA: 

 Patienter med stroke eller TIA - ska vårdas på strokeenhet där screening för 

förmaksflimmer görs polikliniskt. 

 Patienter med hjärtklappning eller känt förmaksflimmer utan svimning - som regel 

inte i behov av inneliggande övervak. Poliklinisera eller tag dagligt EKG för att 

värdera frekvensreglering. 

 Patienter med allvarliga arytmier eller hög misstanke om sådan - vårdas i första 

hand på kardiologen. 

 Patienter med akut koronart syndrom - vårdas i första hand på kardiologen. 

 
 
 


