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Flera samtidiga patienter i Mobimed
Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Det är möjligt att dokumentera flera patienter samtidigt i mobimed. Dock är det
då inte möjligt att monitorera någon av dessa pga risk för att vitaldata hamnar på
fel patient.
(OBS. Hela denna instruktion gäller företädelsevis lättvårdsambulans där man ju
får ett nytt uppdrag för varje patient)
För att öppna flera patienter.


Logga in i Patientenheten (då kommer du automatiskt att äga samtliga
öpnnade journaler)



Öppna den första som vanligt.



Klicka på
så att du når förstasidan och ta nästa uppdrag
och nästa osv. Gör detta innan du gått in i monotorläge på någon av
journalerna (det går då inte att öppna fler).



När samtliga uppdrag har en journal kan du ha alla igång samtidigt såvida
ingen av patienterna behöver vara uppkopplad. Då kan man endast ha en
journal aktiv. Signera dem en efter en då respektive ärende är avslutat.



Om du har flera journaler aktiva och väljer monitorläge får du upp denna
dialogruta

Se då till att du har den patientenjournal aktiv som ska använda
monitoreringen
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Om du var tvungen att stänga journaler pga att annan patient varit
uppkopplad till monitoreringen kan du åter hämta upp de osignerade och
avsluta dem direkt i patientenheten. Från startsidan, Välj ”Öppna patient” /
”Redigera” eller ”Fortsätt”

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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