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Beslutsstöd för hänvisning av vuxna
Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet

Barn <18år berörs inte av denna riktlinje, handläggs på sedvanligt sätt.
Använd denna checklista innan beslut om hänvisning till annan vårdnivå. Kan
också användas efter given behandling med avsett resultat, ex diabetespatient.

A. Anamnes ger misstanke om allvarlig sjukdom
Akut försämring av kronisk sjukdom
Avvikande vitalparametrar från normalvärden
AF (12-16), SpO2 (>94) puls (50-100),
syst bltr (110-160) diast bltr (<90).
Smärta (NRS ≥4)
Feber >38,5 med allmänpåverkan

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Om alla ”Nej” gå vidare till B, annars transport till vårdinrättning eller kontakt
med läkare
B. Orienterad till person, tid och rum
Kan redogöra för vad som hänt
Förstår klart given information
Medverkar till klinisk undersökning

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Om alla ”Ja” gå vidare till C, annars transport till vårdinrättning eller kontakt
med läkare.
C. Patient påverkad av droger/alkohol
Trauma mot huvud
Tecken på stroke, allvarlig psykisk störning?
Suicidrisk
Förståndshandikappad

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Om alla ”Nej” gå vidare till B, annars transport till vårdinrättning
D. Triagering grön

Ja

Nej

Om ”Ja”, gå vidare till E, annars transport till vårdinrättning eller kontakt med
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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läkare.
E. Patient önskar vara hemma

Ja

Nej

Om ”Ja” dokumentera enligt riktlinje. Om ”Nej” gå vidare till F eller kontakt
med läkare
F. Behov av läkemedel under transport
Ja
Behov av medicinsk behandling under transport Ja
Behov av kontinuerlig övervakning under trp
Ja

Nej
Nej
Nej

Om alla ”Nej” överväg att överlämna till LVA för transporten till
vårdinrättning

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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