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Förvarna mottagande enhet
Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Akutmottagningen, Ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) – gäller Växjö,
Ljungby
 Instabil patient (behov av resursförstärkning, ex. läkare vid ankomst)
 Flera skadade patienter från olycksplats, förvarning från varje ambulans
 Patienter med NEWS 9 eller mer.
 Patient till barnavdelning
Akutmottagningen, Mottagande team – gäller Växjö
 Övriga patienter till akuten
 Telefonkonsultation läkare
 Patienter med triagefärg grön eller gul via Mobimed. Fältet ”Beräknad
ankomsttid” fylls i. Kvittens sker genom att man får ett anvisat
rumsnummer.
Anm. Om patientens triagering ändras till orange eller röd efter det att
man fått ett tilldelat rumsnummer ska man kontakta mottagande team.
Kontakt ska också tas om det inte dyker upp något rumsnummer inom
rimlig tid.
Vårdprocesser
 I vissa fastställda vårdprocesser kan annan ordning för ”Förvarning” än
ovanstående beskrivas. Då ska den ordningen följas. Detta syns klart i
Mobimedjournalen.
Förlossningen
 Förväntad, pågående, förlöst patient.
 Graviditetskomplikationer
Öronmottagningen CLV
 Om patient transporteras direkt till öronmottagningen på CLV ska vi
ringa 0470-587308 innan vi kommer dit. Öppet mån – tors 08 - 17, fredag
08 – 16.
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Akutmottagning Malmö/Lund
 Multipelt trauma som överflyttas inom 24 timmar från traumat.
Vi ska förvarna akutmottagningen 10 minuter innan ankomst.
 Larmtelefon akutmottagning:
Lund
MSISD-nr (RAKEL) 3-63-10 20 alt. 046-17 14 03
Malmö
MSISD-nr (RAKEL) 3-61-1010 alt. 040-33 19 19.
 Undantag - Om patienten överflyttas för urakut neurokirurgi får definitiv
kirurgi/vård inte försenas på akutmottagningen.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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