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Dokumentation ambulansjournal
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Riktlinje för dokumentation
Ambulansjournal ska föras vid samtliga ambulansuppdrag. Patientjournal ska
föras vid samtliga uppdrag där patient har anträffats. Observera att patientjournal
ska skrivas även när ambulans lämnar över ärende till ambulans från annan
organisation.
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 (notera om möjligt
namn och funktion).
Om inte relevanta fält är ifyllda eller om avsteg från riktlinje görs ska en förklaring
lämnas i journalen.
Dokumentation vid uppdrag med lättvårdsambulans
Kravet på att föra journal är detsamma i lättvårdsambulans som inom övrig
ambulanssjukvård.
A-E Primär bedömning
A-E bedömning ska utföras i alla patientjournaler företrädelsevis under respektive
flik eller i fritext. Om inga anmärkningar (A-D) tryck Stabil + OK.
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.
Triagering
Samtliga patienter ska triageras. Samtliga vitaldata i triageringen bör då vara ifyllda.
Blå triage används endast i följande fall:





Vid interhospitala transporter väljs detta som journaltyp och Triage kan/
ska då ej utföras.
Hemtransport av färdigbehandlad patient.
Avliden patient där inga åtgärder påbörjats.
Patient som inte kan triageras, t ex patient avviker.
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NEWS
Patienter som lämnas på akutmottagning ska vara bedömda enligt NEWS-skalan.
Hjärtstoppsregistret
I förekommande fall (hjärtsopp utanför sjukhus) ska kompletterande registrering
göras till hjärtstoppsregistret.
Arbetsportal för ambulansverksamheten (ltkronoberg.se)
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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