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Mobimed
Hos patient med bröstsmärta eller misstanke om hjärtinfarkt sänder ambulans
prehospitalt EKG till HIA.
Sjuksköterska HIA
Sjuksköterska på HIA kvitterar larmet och loggar in med personlig inloggning.
EKG i Mobimed jämförs med tidigare EKG (om det finns) via uthopp till MUSE
i Cosmic.
Vid ST-höjning eller nytillkommet vänster grenblock tas kontakt med läkare
utan fördröjning för beslut om transport direkt till Kalskrona för angio eller
direkt-PCI och ev. trombolys.
Trombolys kan bli aktuell om ambulansen har 60 minuters körtid eller mer till
angiolab. För mer info – se ”Rädda hjärtat” –pärmen.
Telefonkontakt tas med aktuell ambulans av sjuksköterska eller läkare.
Telefonnummer till samtliga ambulanser finns i förteckning på HIA.
Om EKG normalt eller oförändrad med tidigare EKG skickas endast
medelande via mobimedsystemet.
Vid andra EKG förändringar som kan leda till åtgärd ringer HIA –sköterska
också upp ambulansen och vid behov kontaktar läkare.
Om sjuksköterska bedömer EKG och patienten ska transporteras till akuten
skickas meddelande via Mobimed: EKG bedömt av sjuksköterska. Kör till akuten.
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Kontakt med läkare
Sjuksköterskan kontaktar HIA-läkare vardagar kl. 8-16.30 tel. 9603. Övriga tider
kontaktas i första hand bakjour via tel. 9602 kan denna ej nås kontaktas
primärjour via tel. 9601.
Direkt-PCI i Karlskrona
Vid beslut om direkt-PCI tar läkaren kontakt med interventionsjour i Karlskrona.
Länk PM Direkt-PCI
Meddelande skickas: EKG bedömt av läkare. Kör till Karlskrona.
Ordinationer av läkemedel ska ske skriftligt via journaldelen i Mobimed.
Läkaren måste då vara inloggad i systemet. Läkaren gör också en
journalanteckning i Cosmic om handläggandet. Under transporten kan
kommunikation ske via Mobimed eller telefon.
EKG bedömt av läkare och patienten ska till akuten
Om läkare bedömt EKG och patienten ska till akuten skickas meddelande: EKG
bedömt av läkare. Kör till akuten
EKG bedömt av läkare och patienten ska direkt till HIA
Om patienten ska direkt till HIA skickas meddelande: EKG bedömt av läkare.
Kör till HIA
Swedeheart
Vid direkt-PCI påbörjar Karlskrona Swedeheart.

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