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Riktlinje för dokumentation
Vid alla ambulansuppdrag med patient ska journal föras.
I journalen ska klart framgå om patientens identitet fastställts samt hur detta
gjorts. Det ska också klart framgå anledningen till ambulansuppdraget, vilka
bedömningar som görs och vilka åtgärder som vidtas, samt vem som ansvarar för
detta.
Av dokumentationen ska också framgå tider av vikt för uppdraget, vilken
ambulans som använts och vilka eventuella kontakter som tas.
Om inte relevanta fält är ifyllda eller om avsteg från riktlinje görs ska en förklaring
lämnas i journalen.
Undantag gäller vid transport av patient där vård av patienten utförs av
medföljande personal utan användande av ambulansens övervakningsutrustning.
Då ska den medicinska dokumentationen göras av medföljande personal i enlighet
med deras riktlinjer. Detta gäller exempelvis neonataltransporter. I vår journal ska
då endast grunddata skrivas. Notering om vem som ansvarar för den medicinska
dokumentationen ska göras.
Dokumentation vid uppdrag med lättvårdsambulans
Kravet på att föra journal är detsamma i lättvården som inom övrig
ambulanssjukvård. Vidtas någon medicinsk åtgärd eller undersökning/
bedömning under resan, skall det journalföras. Patienter som varit uppkopplade
med medicinskteknisk utrustning ska journalföras.
Undantag för fullständig ambulansjournal vid transport med lättvårdsambulans
Vid överflyttning mellan vårdenheter där medicinteknisk utrustning ej använts
samt att det inte händer något av medicinskt intresse under transporten behöver
fullständig ambulansjournal ej skrivas. I dessa fall anges patientens födelseår och
efternamn i liggaren med sedvanlig information om antalet km patienten
transporterats mm. Undantaget gäller ej vid överflyttning från vårdcentral till
akutmottagning.
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Triagering
Primär triagering ska göras. I normalfallet ska också minst en ytterligare triagering
göras i nära anslutning till överlämnande till annan vårdenhet.
Undantag från triagering (dvs blå triage) kan göras i följande fall:





Vid interhospitala transporter med patient som har klar diagnos och
angivet vårdbehov och om tillståndet ej förändras under transporten.
Undantaget gäller ej interhospitala transporter där patient överlämnas till
akutmottagning.
Hemtransport av färdigbehandlad patient.
Avliden patient där inga åtgärder påbörjats.

Vitaldata
Vitaldata ifylles så att patientens parametrar kan följas under transporten.
Förslagsvis bör minst tre blodtryck mätas, i början, i mitten samt i slutet på
transporten.
NEWS
Patienter som lämnas på akutmottagning ska vara bedömda enligt NEWS-skalan.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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