Drift manual for brugere af
Akutudkald - IOS.
Trin for trin vejledning ved alarm.

29.3. 2017 Version nr. 3.
1

1:

←

Træk for at afvise.
Ved alarmering får man øverst muligheden for at afvise
kaldet.
Derunder er angivet en afstand i fugleflugtslinje og en
retning man skal bevæge sig i.
Hvis man vælger ikke at deltage, får man beskeden ”
Tak for svaret”.
Vælger man at deltage ved at trække den grønne pil
over, så får man i løbet af meget kort tid besked om,
der er fundet andre til opgaven eller man er valgt til at
deltage. Hvis man bliver valgt skiftes til billede 2.

←

Træk for at deltage

2:

←

Her får du oplyst adressen og din opgave.
På kortet vises din position med en lilla nål, og
hvis der er andre deltagere kan de også ses som
lilla nåle på kortet. De lilla nåle vil flytte sig, når
personerne bevæger sig.
Den grønne nål viser hjertestarteren, hvis man
skal medtage sådanne en.
Den røde nål angiver skadestedet. Der bliver vist
en rutevejledning til skadestedet.

I dette viste tilfælde her er opgaven at hente
Hjertestarter og bringe den til skadestedet.
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3:

Ved tryk på kontakt fremkommer denne menu, som viser
navn og mobilnummer på de andre deltagere i udkaldet.
Man kan kontakte de andre ved at trykke på ring op ud for
den man ønsker at tale med.
Det er også muligt at kontakte AMK direkte, hvis man ikke
kan finde den tilskadekomne på den opgivne adresse, eller
har brug for hjælp til opgaven.
1-1-2 kan man også ringe til direkte fra denne menu.

←
4:

←

Menu lukkes igen ved at trykke på kontakt igen.
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5:

Når udkaldet afsluttes fra AMK, så fremkommer der
en indsatsjournal, som er udfyldt med de oplysninger
som vi kender i forvejen.

←

Her skal du angive, om du ankom før eller efter
ambulance eller paramediciner.

6:

Hvis du ikke ønsker at udfylde journalen med det
samme, så kan man trykke home.
Der vil så stå et tal på ikonet for at minde dig om, at
du skal udfylde en journal.

←
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7:

←

Valg vises med farveskift.

←

Her skal en af mulighederne vælges.

8:
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9:

←

Her angives, om der er udført hjertelungeredning.

←

Her angives, om der er anvendt hjertestarter.

←

Hvis der er anvendt hjertestarter, skal man

10:

angive, hvor mange stød der er afgivet.

6

11:

←

Har du skabt frie luftveje.

←

Har du anvendt lommemaske.

←

Her du lagt forbinding.

←

Angiv om du gjorde en forskel.

12:
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13:

←

Angiv om du har behov for debriefing.
Du kan på hverdage kl. 8 – 15 ringes på
mobiltlf. 24 96 9353

←

Angiv din oplevelse med mulighed for at skrive
kommentar.

14:

←

Her skrives kort kommentar til, hvad du har gjort.
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15:

←

Ind til alle punkter er udfyldt, så står der i øverste
linje ”næste”. Når alle punkter er udfyldt skiftes der
til afsend, og man kan trykke afsend.

16:

←

Du får denne besked efter afsendelse af udfyldt
Indsatsjournal.
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17:

←

Indstil alarmlyd.

Ved tryk på indstil fremkommer en menu hvor
man kan skifte alarm lyd, og foretage
framelding i indtil 14 dage. Efter udløbet tid er
man automatisk aktiv igen.

←

Vælg herefter hvornår du igen kan være aktiv og
modtage alarmer ved at scrolle. Afslut ved at
trykke på ”Indtil”

18:

Når man vælger alarmlyd, kan man også
bestemme styrken på + og – tasterne på sin
telefon.
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19:

←

Når du har meldt dig fra, så angives det på
forsiden af appen.

20:

←

Man kan til enhver tid melde sig aktiv igen ved at
vælge ”nu” og trykke ”Indstil”.
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21:

←

Appen skal altid køre i baggrunden for at
fungere. Man må gerne stoppe den en gang
imellem, og så starte den igen. Hvis man løber
tør for strøm, skal man huske at starte den igen,
når man starter sin telefon.

Hvis app`en ikke fungerer, kan du forsøge følgende:
1. Tjek om den kører i baggrunden jf. pkt. 21. Gør den ikke, skal du starte app`en igen.
2. Har du husket, at tillade installation fra ukendt kilde? Se installationsmanualens pkt. 8-14
3. Har du husket at give tilladelse til at app`en altid må bruge din GPS position? Se
installationsmanualens pkt. 16
4. Er der skruet op for lyden?
5. Du har altid mulighed for, at slette app`en helt og installere den helt forfra med den sms du
modtog fra 1204 – det er altid den seneste nye opdaterede.

Det anbefales, at slukke app`en helt en gang om ugen og derefter starte den op på ny.
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