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Identifiering av patient inom ambulansverksamheten.
Man ska alltid försöka fastställa patientens korrekta identitet.
Den identitet som anges i ambulansjournalen ska överensstämma med den som
sedan anges i Cosmicjournalen vid det fortsatta omhändertagandet.
Någon av följande punkter gäller för identifiering av patient inom
ambulansverksamheten:
1. Patienten kan själv styrka sin identitet med legitimationshandling.
Godkänd legitimation är följande giltiga id-handlingar: Svenskt
pass, Svenskt nationellt id-kort, Svenskt körkort, Svenskt SISmärkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet,
exempelvis Skatteverket.
2. Patient saknar ID-handling men kan själv uppge namn,
personnummer och folkbokföringsadress och detta
överensstämmer med de uppgifter som går att få fram via Cosmic.
3. Patienten kan själv inte uppge namn och personnummer men
anhörig eller vårdgivare, som själv kan styrka sin identitet, uppger
patientens namn och personnummer.
(Barn: Med vårdgivare avses också person som tillfälligt ansvarar
för barnet, ex lärare eller tränare.)
4. Patienten är känd av ambulanspersonalen eller mottagande
personal.
ID-band
Vid överlämnade till slutenvård ska patienten förses med ID-band. Den
ambulanssjuksköterska som identifierat patienten ansvarar också för att patienten
förses med ID-band vid överlämnandet. ID-bandet bör vara uttaget via Cosmic.
Vid överlämnande till enhet utanför Kronoberg ska patienten alltid förses med
ID-band av ambulanssjuksköterska.
Anm. I ambulansjournalen ska framgå på vilket sätt identifieringen gjorts.
Oidentifierad patient
Om patienten inte kan identifieras i enlighet med punkterna 1-4, används IDuppgifter för oidentifierad. Detta gäller också vid de tillfällen då det verkar
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uppenbart att lämnade uppgifter beträffande identiteten är osannolika.
ID-band för oidentifierad är iordningställda via Cambio Cosmic och tillhandahålls
av sekreterare på akutmottagningen. Dessa band förvaras i ambulansen, ett för
manlig och ett för kvinnlig patient. Numret kopplas vid senare tillfälle till
patientens ID i Cambio Cosmic.
Skadekort och ID-nummer.
Vid allvarlig händelse med flera drabbade och normalt journalförande initialt inte
kan göras ska ett skadekort användas på händelseplatsen.
Se rutin vid prehospital sjukvårdsledning, operativa direktiv.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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