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Bedömning och undersökning

Sjuksköterska i kommunen gör en bedömning av patientens situation och status enligt
vedertaget instrument för klinisk bedömning. Detta kvalitetssäkrar vården, skapar trygghet
för patienten och säkerställer en bra rapport till SOS Alarm och sjuksköterska i ambulans.
Samverkan kring bedömning och undersökning

Sjuksköterska i kommunen kan göra bedömning i samråd med läkare i syfte att besluta om
behandling och/eller vårdnivå, dvs om patienten ska skötas av hemsjukvård och/eller
primärvård eller om det finns ett behov av akutsjukvård/slutenvård. Vid behov av
beslutsstöd kontaktar kommunens sjuksköterska läkare på aktuell vårdcentral under dagtid
på vardagar, övrig tid ska regionens jourläkare kontaktas. Beslut tagna av kommunens
sjuksköterska och läkare ska inte omprövas av ambulanssjukvården.
När sjuksköterska i kommunen inte har möjlighet att göra en klinisk bedömning på plats gör
sjuksköterska i ambulansen en bedside bedömning av patienten och rapporterar därefter
patientens status till kommunens sjuksköterska. Sjuksköterska i kommunen beslutar i
samråd med sjuksköterska i ambulans om lämplig vårdnivå. Om bedömningen leder till att
patienten kvarstannar i hemmet ansvarar kommunens sjuksköterska för uppföljning.
Ambulanspersonal avgör efter bedömning vilket transportsätt som är lämpligt och tillser att
beställning görs. Om det inte finns behov av ambulans ska kommunens sjuksköterska
informeras om vilket färdsätt som valts och förväntad väntetid.
Ambulanssjukvårdens bedömningssjuksköterska hos SOS Alarm

Måndag till fredag kl. 08.00-16.00 finns en bedömningssjuksköterska på SOS som besvarar
inkommande samtal på ambulansbeställningen. Det är betydelsefullt att
bedömningssjuksköterska på SOS får en utförlig rapport enligt SBAR (Situation, Bakgrund,
Aktuellt tillstånd och Rekommendation) för att kunna bedöma vårdbehov, lämpligt
transportsätt och för att kunna avgöra vilken av alla beställningar som har högst prioritet.
Om kommunens sjuksköterska inte har möjlighet att stanna kvar hos patienten i väntan på
ambulans vill bedömningssjuksköterskan på SOS ha ett telefonnummer till den personal
eller anhörig som stannar kvar hos patienten, för att vid behov inhämta kompletterande
uppgifter eller meddela ev. försening av transport.
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Ambulanssjukvårdens bedömningsenheter (Karlstad och Sunne)

De mobila bedömningsenheterna är framför allt till för de medborgare/patienter som inte
är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Bedömningssjuksköterska kan även bistå
kommunens sjuksköterska med bedömning exempelvis då EKG är av värde för den fortsatta
handläggningen eller då kommunens sjuksköterska inte har möjlighet att besöka patienten
inom rimlig tid. I första hand gäller dock att patienten ska bedömas och undersökas av
kommunens sjuksköterska.
Rapportering och dokumentation

Rapportering mellan kommunens och ambulansens sjuksköterskor sker på plats eller via
telefon enligt SBAR.
Patienter vars tillstånd kräver övervakning eller behandling och där ambulans har beställts
ska kommunens sjuksköterska stanna kvar hos patienten tills ambulans anlänt.
Om kommunens sjuksköterska inte har möjlighet att vara på plats när ambulansen kommer
ska denne meddela sitt aktuella telefonnummer till SOS Alarm AB, telefonnummer 054–
835405. Sjuksköterska i ambulans ringer upp kommunens sjuksköterska för
överrapportering när man är vid patientens sida. Om kommunens sjuksköterska är
upptagen vid det tillfället, kontaktar kommunens sjuksköterska ambulansen senare via SOS.
Det finns alltid en risk att ambulansen tilldelas ett annat uppdrag med högre prioritet och
inte kan fullfölja det påbörjade uppdraget. Därför ska överrapportering aldrig ges innan
ambulans är framme hos patient, först då tar ambulansen över patientansvaret.
För patient där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar ska aktuell läkemedelslista
medfölja patienten.
Ambulanssjukvården behöver hjälp med uppföljning av patient som är beviljad
kommunal hemsjukvård
När sjuksköterska i ambulans gör bedömning att patienten inte är i behov av akut- eller
slutenvård men behöver uppföljning så kan sjuksköterskan inom den kommunala
hemsjukvården kontaktas.
Hembesök kan endast erbjudas de patienter som redan är beviljade kommunal
hemsjukvård.
Liggande sjuktransport - samverkan kring förflyttning till och från bår
När liggande sjuktransport (en personal) hämtar eller lämnar patient så kan föraren behöva
hjälp vid förflyttning från rullstol eller säng till båren. Om kommunens personal är på plats
hjälps man åt för en säker förflyttning av patienten.
Liggande sjuktransport har trappklättrare för att själva kunna ta patienten i trappor. Ibland
är detta inte möjligt utan patienten behöver bäras. I dessa fall tar sjuktransporten hjälp av
annan resurs från ambulanssjukvården.
Beställa transport
Här hittar du information om hur du beställer:
http://www.regionvarmland.se/sjuktransporter
Spara gärna länken i din dator och/eller i din telefon. Informationen är anpassad för att
kunna läsas i mobiltelefon.
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Utarbetad av: Eila Autio (ambulanssjukvården), Elisabeth Almén Larsson (Kristinehamns
kommun, Monica Löfgren-Larsson (Filipstads kommun), Carina Fredriksson (Årjängs
kommun), Cecilia Bergkvist Dahl (Ambulanssjukvården), Lena Emanuelsson
(Ambulanssjukvården), Tina Crafoord (Ambulanssjukvården), Christer Lagerberg
(Ambulanssjukvården) Torbjörn Nyvall (Ambulanssjukvården). Granskad av samtliga
MAS/MAR i Värmland. Granskad av samtliga ambulanschefer i Värmland.
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