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Checklista Hänvisning
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Checklista avsedd att användas innan beslut om hänvisning till annan vårdnivå eller annat
transportsätt. Använd checklista i Mobimed.
1. Är patienten mentalt påverkad?
a. Påverkan av droger/alkohol (för omgivningen tydligt drogpåverkad)
b. Trauma mot huvudet med tecken på hjärnskakning (commotio-misstanke)
c. Allvarlig psykisk störning (ex psykos)
d. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ja – Nej
Ja – Nej
Ja – Nej
Ja – Nej

Om alla ”Nej” gå vidare till 2, annars hänvisning ej aktuell eller kontakt med läkare
2. Är patienten beslutskompetent?
a. >18 år eller barn <18 år i närvaro av vårdnadshavare
Ja - Nej
b. Alert, orienterad till person, tid och rum och kan redogöra för vad som hänt Ja - Nej
c. Förstår given information
Ja - Nej
Om alla ”Ja” gå vidare till 3, annars hänvisning ej aktuell eller kontakt med läkare.
3. Anamnes och status
a. Anamnesuppgifter som talar för akut sjukdom eller akut försämring
av kronisk sjukdom
b. Allvarlig påverkan på vitalfunktioner/parametrar i ABCDE
c. Svår smärta
d. Feber >38,5 med allmänpåverkan eller anamnes på frossa

Ja - Nej
Ja - Nej
Ja - Nej
Ja - Nej

Om alla ”Nej” gå vidare till 4, annars transport med ambulans
4. Behov av läkemedelsadministration, övervakning eller medicinsk behandling/omvårdnad under
transport?
Om ”Nej” gå vidare till 5, annars transport med lättvårdsambulans (om tillgänglig) eller ambulans
5. Hänvisning aktuell enligt beslutsstöd RGS webb?
Om ”Ja” hänvisning enligt beslutsstöd RGS webb, annars transport till vårdenhet eller
kontakt med läkare för dialog.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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