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Användning av Cosmic Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Rätt att läsa patientjournal i Cambio Cosmic
I och med att gemensam digital patientjournal (Cosmic) görs tillgänglig i
prehospital verksamhet kan den läsas i samband med ambulansuppdraget.
Inloggning i Cosmic sker med e-tjänstekort (siths-kort). Eftersom ambulansen
låses när den inte är under uppsikt är det tillåtet att kortet sitter kvar och man är
fortsatt inloggad i Cosmic även när man lämnat ambulansen. Alla i aktuell
ambulansbesättning har vid tillfället en vårdrelation till patienten.
Läsa journal på väg till patient
Om sjuksköterska bedömer att det är av stort värde för att kunna ge god och
säker vård, kan patientjournal läsas på väg till patienten.
Förutsättning för att läsa är att man av SOS-Alarm fått patientens namn, ett 12siffrigt personnummer, samt patientens hemadress. Dessa uppgifter ska stämma
med uppgifterna i Cosmic. Patientens identitet skall kontrolleras vid framkomst.
Om man läst fel journal p.g.a. fel patientinformation skall man meddela
verksamhetschef om att man läst annan patients journal.
Läsa journal hos patient
Om patienten är identifierad i enlighet med ambulansverksamhetens riktlinje får
ambulanssjuksköterska öppna upp journalen om det är av betydelse för
vårdtillfället. Patientens samtycke bör om möjligt efterfrågas.
Uppföljning av vårdinsats
För att öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården bör bedömningar och
insatser i relevanta fall följas upp systematiskt. Detta kan göras genom inhämtning
av uppgifter från Cosmic. Krav för uppföljning via Cosmic är att man har deltagit
i vården av patienten samt att uppföljningen sker inom två månader från avslutat
ambulansuppdrag. Om det finns skäl till uppföljning efter två månader ska detta
godkännas av verksamhetschefen. Vid lärorika iakttagelser, medicinska oklarheter
eller frågor kontaktas ambulansläkare. Då det finns loggar och dokumentation om
vem som har deltagit i vården runt patienten behövs det inte skrivas någon
anteckning i Cosmic vid uppföljning. Observera att patientdatalagen (SFS
2008:355) gäller och notera särskilt att vi inte får läsa under privata vårdgivare.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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