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Ændring ift. sidste version:
I forbindelse med din oplæring til at indgå i Region Sjællands beredskab omkring
COVID-19 er du omfattet af tavshedspligt. Du vil blive præsenteret for materiale, der
kan indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, som udelukkende må
anvendes i en arbejdssammenhæng.
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AKA - Triage
Triagenavigatoren udfyldes i takt med at patienten triageres. Man kan med fordel benytte
F8 for at springe til næste punkt.
I denne korte guide beskrives kun nogle få udvalgte punkter, som er de sektioner der
sædvanligvis udfyldes ved triage af patienter i akutmodtagelsen.

•

Præhospital dokumentation:
o Her dokumenterer du oplysninger fra f.eks. ambulance
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•

Indtast en henvendelsesårsag:
o Her beskrives hvilke symptomer pt. kommer med.
NB: Dette er ikke det samme som at registrere en diagnose!

•

Triage/Sepsis:

1. Udfyld via kontaktårsagskort hvilke triagefarve patienten skal have jf. Vitale værdier.
2. Udfyld via kontaktårsagskort hvilke triagefarve patienten skal have jf.
Kontaktårsagskort
3. Udfyld samlet triageniveau
4. Tast ”Triage fuldført” (Vigtigt, da det er dette klik, der registrerer triagen).
5. Angiv hvilket speciale, der skal tilse patienten.
6. Udfyld qSOFA
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•

ID (Identifikation):

•

Er der behov for yderligere dokumentation, kan det være relevant at skrive et notat.
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•

Når triagen er fuldført skifter patienten statusfarve til lyserød, på
afdelingsoversigten. Dette indikerer at patienten afventer undersøgelse og
behandling af en læge.
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