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Primär PCI till Karlskrona
Karlskrona har en CWS som är kopplad till vår databas i Kronoberg. Vid
transport direkt till PCI-lab i Karlskrona ska HIA Karlskrona ”Alertas”. Detta
gäller vid både direkt-PCI och patienter som hämtas hos annan vårdgivare ex. vis
akutmottagningen eller HIA.
Gå in på ”Meddelanden”/ ”Skicka Alert” och Välj HIA Karlskrona
Om man av någon anledning skulle behöva komma i kontakt med HIA
Karlskrona så står deras telefonnummer i ST-höjningsinfarkt-vårdkedja i
mobimeden. I normalfallet behöver man dock inte kontakta HIA Karlskrona per
telefon. Under tiden vi är på väg till Angiolab skriver HIA ut aktuellt EKG på
Angiolabs skrivare.
När du lämnat patienten på PCI-lab i Karlskrona färdigställs journalen som
vanligt mobimeden. Är inte journalen färdigställd, ta med mobimeden in och gör
klar journalen där. Resterande journal behöver vi inte skriva ut om vi inte själva
VILL. I så fall kan vi gå upp till HIA och skriva ut.Vi kan även använda samma
rutin som när vi lämnar patient på annat sjukhus, d.v.s. ringa akutsekreterare som
skriver ut och faxar journal till angiolab, sekreterarna kan dock inte skriva ut
EKG. Läkare och sjuksköterskor på Angiolabbet är, enligt deras egna beslut,
HELT nöjda med att EKG;t larmas till HIA samt skrivs ut på skrivaren på
Angiolabb. Man har inget behov av att ambulansjournalen skrivs ut.

Trombolyserade patienter som transporteras till HIA Karlskrona
Karlskrona har en CWS som är kopplad till vår databas i Kronoberg. Vid
transport till HIA Karlskrona ska HIA Karlskrona ”Alertas”.
Gå in på ”Meddelanden”/ ”Skicka Alert” och Välj HIA Karlskrona
Vid avlämning på HIA Karlskrona kan journalen skrivas ut vid deras CWS.
Alternativt används samma rutin som när vi lämnar på annat sjukhus, d.v.s
akutsekreterare skriver ut och faxar journal.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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