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Beställning av transport av patient mellan sjukvårdsinrättningar, eller
till/från bostaden.
Taxi, bårtaxi eller ambulans?
Transportsätt, d v s val av fordon, avgörs av patientens:
- rörlighet, förflyttningsförmåga
- hjälpbehov
- medicinska säkerhet och behandling

Beställningsguide
•

Taxi passar de flesta patienter som på något sätt kan gå själva eller åka rullstol och
inte har behov av bår, medicinsk övervakning eller behandling under transport.

•

Bårtaxi är utformad som en ambulans med plats för bår, men har ingen medicinsk
utrustning för övrigt. Till mycket tunga patienter bör man tillägga extra bärhjälp i
beställningen.

•

Ambulans är bäst till instabila patienter, som under transporttiden löper risk för akut
somatisk försämring eller har behov av akut behandling. Patientens medicinska skick
ska alltså kräva något eller flera av:
o Övervakning för medicinsk säkerhet
o Hjälpmedel av medicintekniskt slag, t ex andningsunderstöd
o Läkemedel som administreras pågående eller förväntas behövas under
färd.
o Avgör brådskandegrad enligt nedan.
o Bedöm och meddela klockslag för förväntad avtransport, d.v.s. hur dags
patienten är klar för att lasta i ambulans.

•

Brådskandegrader vid ambulanstransport
o Akut transport (Mycket brådskande, prio 1)
 Vid akuta livshotande tillstånd. Trafikförhållanden etc. avgör om fri
väg påkallas med blå ljus samt ev. siren.
o Omgående transport (Brådskande, prio 2)
 Vid akuta men ej livshotande symtom.
o Sjuktransport (Ej brådskande ambulansuppdrag, prio 3).
 Planeras i förväg, för förväntad avtransport inom några timmar eller
nästa dag. Väntetid från beställning till avtransport bedöms inte
påverka patientens tillstånd.
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•

Anestesiassistans avgörs och rekvireras utifrån behov och resurs.

•

Psykiatrisk problematik
För patienter med dominerande eller endast psykisk problematik skall som regel
inte ambulans väljas. Endast om andra transportsätt inte är möjliga, eller ter sig
orimliga utifrån det enskilda hälsotillståndet (somatiskt/psykiskt) väljes
ambulans som färdmedel.
Särskilda regler gäller för dessa patienter avseende säkerhet för både personal
och patient, bemanning mm.
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