
 

  

Bakgrund 
Rutiner för information om driftstopp i journalsystemet AmbuLink, åtgärder vid driftstopp 
samt manuella rutiner för journaldokumentation.  

Arbetsbeskrivning 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Information om driftstopp 
Vid planerat driftstopp publiceras information under IT-nyheter på Fokus två veckor innan 
eller så snart som möjligt innan det planerade driftstoppet. Information skickas även till 
verksamhetschefer, enhetschefer, förvaltningsgrupp, Samordnare Informationssystem (SIS-
funktionen), Ambulanschef i beredskap (AIB). Vid oplanerat driftstopp publiceras information 
på Fokus så snart som möjligt. Kontakt tas även med AIB av den som mottager anmälan om 
driftstopp. 
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Om AmbuLink inte fungerar 
 Använd alltid Explorer som webbläsare för full funktionalitet 
 Prova därefter att starta upp programmet på nytt. 
 Fungerar inte det starta om datorn 

Problemet fortsätter – uppstår samma problem på annan dator? 

Nej 
 Byt till fungerande dator. 
 Anmäl till VGR IT, att det inte 

går att starta AmbuLink på 
datorn, på telefon 010-4737100 
eller via ärendeanmälan på 
webben. 

 Ange datorns W-nr. 

Ja 
 Finns information om 

driftstopp i AmbuLink på 
intranätet?  

 Om inte kontakta VGR IT på 
telefon: 010-4737100 dygnet 
runt. 



Journalföring Akutjournal, Vårdinsats på plats (VIPP) (pappersbaserade) och åtgärder 
snarast efter driftstopp 
Akutjournalen och VIPP blankett är ett beslutstöd samt ett triagehjälpmedel som används vid 
prehospital vårdkontakter. Dessa dokument är en journalhandling och ska medfölja patienten. 
Akutjournal ska ifyllas på alla de patienter som lämnas på sjukvårdsinrättningar. VIPP 
blankett ska ifyllas på alla de patienter som av olika skäl inte medföljer in till 
sjukvårdsinrättning. Akutjournalen scannas även senare in för lagring i E-arkiv. VIPP blankett 
sparas för närvarande i låst utrymme på respektive ambulansstation. Vid längre driftstopp i 
AmbuLink kan även akutjournal sparas i låst utrymme på station. Efterregistrering i 
AmbuLink sker då vid behov enligt rutin Reservrutin vid driftstopp i SOS infoserver Zenit 
 

Respektive förvaltning/enhet ansvarar för 
 Att ”Rutin Driftstopp AmbuLink” är känd och finns i pappersform på enheten.  
 Att akutjournaler och VIPP blanketter finns tillgängliga.  
 Att tillgång till låst utrymme för lagring utav journalhandlingar finns tillgängligt. 


