Låt patientens behov styra din beställning
Inget behov av övervakning och vård under transporten
Behov

Lämplig resurs/beställning

Patienten kan åka sittande
Allmänna kommunikationer
eller i sin rullstol med allmänna
Servicelinje: Beställning 0771-32 32 00
kommunikationer 		
eller med servicelinje.		
		
		

Patienten kan åka sittande
Servicetrafik
eller i sin rullstol.
Beställning: 0771-32 32 00
		
		
		
		
		
		

Patienten ska åka sträckan
Karlstad–Örebro–Uppsala

Servicelinjer
Beställning:
Sittande 0771-32 32 00
Liggande 054-10 10 49
Vårdbehov 054-83 54 05

Bra att veta

Behov

Alla bussar och tåg i ordinarie trafik är tillgänglighetsanpassade för resenärer med funktionsnedsättning
av syn, hörsel och rörelse. Servicelinjen går i linjetrafik
alla vardagar mellan länets sjukhus och större vårdcentraler. Vid medicinska behov kan anslutningstaxi
bokas. Värmlandstrafik guidar dig genom beställningen.

Patienten måste åka liggande
och behöver vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelning under resan.

Meddela vid beställningen om:
 Patienten ska hämtas på avdelningen.
 Patienten ska lämnas av inne i bostaden
alternativt mottagande vårdenhet.
 Fråga också vilket bagage eller hjälpmedel som
kan tas med i transporten.
Alla servicetrafikens fordon har transportrullstol
och tillgång till trappklättrare.

Servicelinje 960: Karlstad-Örebro-Uppsala
Bemanning ombord: Förare, sjuksköterska och undersköterska. Kan ta sittande, liggande och patient med
vårdbehov.
Servicelinje 960: Karlstad-Örebro
Bemanning ombord: Förare och undersköterska.
Kan ta sittande och liggande patient utan
vård- o/e övervakningsjobb.
Transport av gods och labbprover beställs via
Värmlandstrafik(0771-32 32 00).

Patienten måste åka liggande.
Liggande sjuktransport
		
Beställning: Via webbeställning
eller 054-10 10 49.
Fyll i transportjournalen.
Rapportera enligt SBAR till undersköterskan i transporten vid hämtning.
		
		

Behov av övervakning och vård under transporten

Liggande sjuktransport är bemannad med ensam
undersköterska.
Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla
förarens uppmärksamhet.
Föraren kan observera patienten via kamera
under transporten.
Planerad utomlänstransport ska beställas
senast klockan 19:00 dagen innan.

Lämplig resurs/beställning

Bedömningsenhet
Beställning: Via webbeställning
eller 054-83 54 05.
Transportjournalen ska vara ifylld
och signerad av läkare när patienten
hämtas.
Rapportera enligt SBAR till
sjuksköterskan i transporten
vid hämtning.
		

Ambulans
Beställning: Via webbeställning
eller 054-83 54 05.
Transportjournalen ska vara ifylld och
signerad av läkare när patienten hämtas.
Rapportera enligt SBAR till sjuksköterskan
i transporten vid hämtning.

Patienten behöver vård eller
behandling och övervakning
under transporten.

Bra att veta
Bedömningsenheten är bemannad med en
sjuksköterska som också kör fordonet.
Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla
förarens uppmärksamhet. Föraren kan observera
patienten via kamera under resan, men ingen
kontinuerlig monitorering av patienten är möjlig
(jmf med vård-/övervakningsnivån på en vårdavdelning).
Planerad utomlänstransport ska beställas
senast klockan 19:00 dagen innan.

Transporten är bemannad med två personal
varav minst en är sjuksköterska, oftast vidareutbildad.
Planerad utomlänstransport ska beställas
senast klockan 19:00 dagen innan.

Vid brådskande fall – ring 112

+

Kryckor
Griptänger

Bagage och hjälpmedel
I liggande sjuktransport, bedömningsenhet och ambulans kan patienten bara ta med personligt handbagage (ett
mindre kolli på cirka 5 kilo) samt kryckor och griptänger.

Om patienten har mer bagage
Om patienten har mer bagage eller
hjälpmedel ska du ordna hjälpmedelstransport enligt avdelningens rutiner.
Om inget annat alternativ finns kan du boka transport med
Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.

Mer information
På www.liv.se/sjuktransporter hittar du information om:
• Sjuktransporter och sjukresor.
• Hur du använder webbeställningen.
• Om de olika transportsätten.
• Resa från vårdcentral till akutmottagning.
Här kan du också hämta transportjournalen.
Transportjournalen finns även som formulär i Cosmic.

