
Gemensam 
akutjournal

JOURNALEN FÖLJER PATIENTEN 
HELA VÄGEN TILL SJUKHUS



Fungerande 
överrapportering mellan 
vårdgivare skapar en 
trygg väg genom vården 
för patienten.

Överrapportering mellan olika vårdgivare är en stor 
utmaning inom vården.

Olika journalsystem ställer till problem.

När du som sjuksköterska ringer 112 och 
rapporterar en patient används den rapporten för att 
prioritera uppdraget av Sjukvårdens Larmcentral, 
SvLc. 

Ibland kommer inte allt som du har sagt fram till 
den ambulanspersonal som får uppdraget. Därför är 
det viktigt med en gemensam akutjournal. 

Överrapportering – en utmaning



NU-sjukvårdens akutjournal

Inom ambulansverksamheten i vårt område 
använder man sig av en akutjournal som NU-
sjukvården tagit fram.

Akutjournalen följer patienten till akuten och scannas 
in till patientens journal. 



Arbetssätt för ökad säkerhet vid informationsöverföring

• Sjuksköterskor i kommuner som utför IVPA-uppdrag 
använder akutjournalen för överrapportering till 
ambulans.

• Sjuksköterska i hemsjukvården som tillkallar 
ambulans eller sjuktransport på inskrivna patienter 
kan fylla i akutjournal för patienten. Akutjournalen 
överlämnas till ambulanspersonal, men om 
kommunsköterskan inte är kvar hos patienten när 
ambulansen anländer ska den ifyllda akutjournalen 
finnas hos patienten.  

• Vårdcentral och jourcentral kan också använda 
akutjournalen när patienten ska åka ambulans eller 
sjuktransport till sjukhus. 



Fyll i akutjournalen så här

Fyll i patientuppgifter och 
kryssa i om du satt id-band Fyll i datum 

och klockslag

Fyll i kontaktorsak 

Fyll i vitala 
parametrar

Fyll i om du satt pvk

Fyll i överkänslighet, 
blodsmitta, sjukdomar mm

Fyll i om du gett 
patienten några 
läkemedel 

Fyll i om du tagit 
kontroller/prover

News 2 fylls i av ambulans!



Fyll i akutjournalens baksida så här

Fyll i dina uppgifter; namn 
och telefonnummer samt din 
relation till patienten, du 
kanske är PAS t ex.
Ev även kontaktuppgifter till 
anhöriga.

Fyll i relevant information till 
situationen. Även akuten 
antecknar i denna ruta.



ACVPU – skala som mäter medvetande

Amerikansk medvetandeskala som kan användas för såväl 
vuxna som barn. Man uttrycker patientens medvetande med 
den bokstav som svarar mot givet stimuli.

A = Alert – vaken 
C = Confusion – nytillkommen eller förvärrad förvirring 
V = Voice – svarar på tilltal 
P = Pain – reagerar på smärta 
U = Unresponsive – reagerar inte på smärta/stimuli



Hur ger jag en bra muntlig rapport enligt 
SBAR, med akutjournalen som stöd? 

Tänk SBAR och ha alltid den modellen som grund när 
du rapporterar patienten, oavsett vart du har 
antecknat uppgifter. När du har fyllt i en akutjournal 
kan du använda den som stöd när du ger muntlig 
rapport.

Överrapportering enligt SBAR



SITUATION, här ska du presentera dig själv, rapportera 
patientuppgifter och anledningen till kontakt. Ta hjälp av 
den här informationen på akutjournalen.

BAKGRUND, här ska du rapportera patientens tidigare och 
nuvarande sjukdomar av betydelse, ge kort rapport av 
aktuella problem och behandlingar tills nu samt informera 
om eventuell allergi och smittorisk. Ta hjälp av den här 
informationen på akutjournalen.

AKTUELLT TILLSTÅND, här ska du rapportera status och 
bedömning, rapportera patientens vitala parametrar enligt 
ABCDE tillsammans med din bedömning av 
problemet/anledningen till patientens tillstånd. Ta hjälp av 
den här informationen på akutjournalen.

REKOMMENDATION, här ska du föreslå åtgärd, som 
exempelvis ambulanstransport till sjukhus för vidare 
bedömning/behandling/övervakning/utredning. 
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Överrapportering enligt SBAR

Framsida akutjournal Baksida akutjournal



Akutjournalen ersätter inte SAMSA!

Tänk på att fylla i en vårdbegäran via 
SAMSA när du skickat in en 
hemsjukvårdspatient till sjukhus.

Vårdbegäran bör fyllas i snarast, helst inom 
30 min, efter patientens avfärd till 
mottagande enhet. 



Kontakta oss på Samverkande sjukvård 

Emma Lind
Kommunikatör Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 28
Mail: emma.j.lind@vgregion.se

Therese Aronsson
Vårdutvecklare Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 26
Mail: therese.s.aronsson@vgregion.se

Helen Karlsson
Samordnare Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 29
Mail: helen.ms.karlsson@vgregion.se

Maria Klingberg
Projektledare Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 16
Mail: maria.e.klingberg@vgregion.se

www.samverkandesjukvard.se

FRÅGOR?
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