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Instruktionerna nedan avser arbete under uppdrag för att kunna utföra arbete
enligt begreppet ”God Vård” och säker arbetsmiljö.
Besättningen ansvarar för den s.k. säkerhetskontrollen av ambulansen. I
säkerhetskontrollen, som ska utföras dagligen av pågående ambulansbesättning,
ingår dels trafiksäkerhetskontroll av fordonet, dels kontroll av den medicinska
utrustningen.
Medicinsk kontroll
Vårdare 1 är ansvarig för




att fordonet är komplett medicinskt utrustad, kontroll utförs enligt
medicinsk checklista
funktionskontrollen av utrustningen
beslut om behov av snabb-långsam transport till sjukvårdsinrättning

Teknisk kontroll
Vårdare 2 är ansvarig för



att trafiksäkerhetskontroll utförs enligt checklista
ambulansens framförande och vägval

Ansvarsfördelning inom ambulansbesättningen
vårdare 1 - patientsäkerhet
vårdare 2 - arbetsmiljö
Den i besättningen av ambulansverksamhet mest erfarna sjuksköterskan avgör
vem som under transporten ska ha det direkta vårdansvaret.
I vissa fall kan det vara lämpligt att medföljande anhörig/vårdpersonal som
känner patienten sedan tidigare är tillsammans med patienten i sjukhytten.
Om patientens tillstånd kräver det ska alltid under pågående transport finnas en
ambulanspersonal vid patientens sida.
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Viktigt att understryka här är att det är allas skyldighet att påpeka felaktigheter,
risker eller att fråga då man inte vet, och då ska personalen sträva efter att inte
vare sig uttrycka, eller uppfatta detta som personlig kritik, utan att personalen tar
sitt ålagda ansvar, allt i syftet att patienten ska få bästa möjliga omhändertagande.
Oavsett utbildningsnivå, formellt ansvar eller arbetsfördelning enligt ovanstående,
så har all personal alltid ett egenansvar att påtala då man uppmärksammar något
som verkar olämpligt eller oförklarligt i omhändertagandet av patienten eller
genomförandet av uppdraget i övrigt.
Förstärkning av ambulansen med personal med högre medicinsk
kompetens.
Vid alla patienttransporter med tillkommande personal ska arbetet präglas av
samarbete för att uppnå god och säker vård.
Förstärkning på begäran av ambulanssjuksköterska.
Ambulanssjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patientvården
inklusive dokumentationen.
Assistans av annan sjuksköterska kan begäras för att utföra vårdåtgärder som
ansvarig ambulanssjuksköterska saknar formell/reell kompetens för.
Tillkommande sjuksköterska ansvarar då endast för åtgärder som han/hon utför.
Om tillkommande personal är läkare ansvarar han/hon fortsättningsvis helt för
ordination av medicinska åtgärder och behandlingar.
Förstärkning på uppdrag av avsändande läkare.
Avsändande läkare ansvarar för att patienten under transporten får den vård och
behandling som tillståndet kräver. Vid behov ska då ambulansen förstärkas med
erforderlig kompetens. Medicinska behandlingar ska vara ordinerade av
avsändande enhet. I de fall ambulansens ordinarie övervakningsenhet används
svarar ambulanssjuksköterskan för dokumentationen.
Om annan övervakningsenhet används ansvarar ambulanssjuksköterskan endast
för att en ”transportjournal” skrivs.
Ambulanssjuksköterska medverkar vid patientvården under transporten och
ansvarar för ”ambulansspecifik” utrustning.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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