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Sammanfattning 
Huvudinriktningen på ambulanssjukvårdens uppdrag är att patienten som har akuta 
behov av sjukvård och söker hjälp för bedömning, behandling och omvårdnad ska 
transporteras till sjukvårdsinrättning. 
 
För att främja en god och säker vård inom ambulanssjukvården görs här ett försök att 
förtydliga vad som gäller då patienten av olika skäl inte tas med till 
sjukvårdsinrättning. I samtliga fall är en noggrann dokumentation av yttersta vikt. Det 
är endast patientens vårdbehov som styr ambulansens handläggning, inte 
ambulansresurser, belastning på sjukhus, tid på dygnet, avstånd till 
sjukvårdsinrättning mm. 
 
När medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer det som helt uppenbart att patienten 
inte är i behov av sjukhusvård kan hänvisning till närsjukvård eller egenvård göras. 
Vid minsta tveksamhet ska patienten transporteras till sjukhus. Patienten eller 
anhöriga ska alltid uppmanas att åter kontakta sjukvården om tillståndet försämras 
eller förändras. Hela händelsen inklusive status, samtliga vitalparametrar och råd 
som givits ska dokumenteras noggrant i ambulansjournalen. 
 
Om patienten efter att ambulanspersonalen gjort en klinisk undersökning (status + 
samtliga vitalparametrar - om möjligt) inte vill medfölja ambulansen eller få annan 
vård, ska detta beslut i de allra flesta fall respekteras. Patienten eller anhöriga ska 
uppmanas att åter kontakta sjukvården om tillståndet försämras eller förändras. Hela 
händelseförloppet inklusive undersökningsresultat dokumenteras noggrant i 
ambulansjournalen. Speciellt viktigt är att notera vakenhetsgrad, orientering till tid 
och rum, tecken till läkemedelspåverkan, aggressivitet. Dessutom noteras varför 
patienten väljer att inte medfölja för vård, samt vilken information som lämnats till 
patienten. 
 
Om patienten inte vill medfölja ambulansen, men ambulanspersonalen bedömer att 
det finns eller misstänks finnas ett vårdbehov skall patienten försöka övertalas att 
medfölja till vårdinrättning. Om övertalningsförsök misslyckas ska närsjukvårdsläkare 
alternativt polis kontaktas via SOS för fortsatt handläggning. Hela händelsen 
inklusive status och vidtagna åtgärder dokumenteras noggrant i ambulansjournalen. 
Följande patienter ska alltid transporteras till sjukvårdsinrättning: 
Patienter som varit i kontakt med och blivit bedömda av annan legitimerad medicinsk 
kompetens (ex läkare, 1177, kommunsjuksköterska, distriktssjuksköterska mm) 
vilken bedömt att ambulanstransport är nödvändig, ska transporteras till 
sjukvårdsinrättning för fortsatt bedömning och eventuell behandling. 



 

 

Ur Patientdatalagen (SFS 2008:355). 
”6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker 
vård av patienten. 
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 
1. uppgift om patientens identitet, 
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 
ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om 
möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss 
anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.” 
 
 
 

Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående 
version. 
Gäller från och med 2015-12-01 
 

 
 


