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Transport från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård 
Gäller för: Ambulanssjukvården  
 Servicetrafiken och Värmlands kommuner 

Denna rutin är framtagen för att stötta kommunal hälso- och sjukvård med transporter under 
pågående pandemi. Det finns ett förväntat behov av transporter inom den kommunala sjukvården.  
 
Observera att även patienter utan luftvägssymtom eller bekräftad Covid 19 kan behöva transporteras 
inom kommunen beroende på omställning relaterat Covid 19. Dessa patienter hanteras enligt 
kolumn Ej luftvägssymtom eller bekräftad Covid 19 nedan 
 
Noggrann beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker transport.  

Behov Ej luftvägssymtom eller 
bekräftad Covid 19 

Luftvägssymtom eller bekräftad  
Covid 19 

  
Patienten kan åka sittande 
eller i sin rullstol. Inget behov 
av övervakning eller vård 
under transporten 

  
Beställ: Servicetrafik 
Beställning: 0771-32 32 00. 
Karlstad kommun ska boka via  
Samres, 054-21 77 00 
  

Beställ: Servicetrafik i 
luftvägsspår 
Beställning: 0771-32 32 00. 
 
Beställning ska göras av ansvarig 
sjuksköterska. 

  
Patienten måste åka liggande 
men har inget behov av 
övervakning eller vård under 
transporten 

  
Beställ: Liggande 
sjuktransport. Beställning: 
054-10 10 49 
  
Rapportering enligt SBAR till 
undersköterskan i transporten 
vid hämtning. 

Beställ: Liggande sjuktransport  
Beställning: 054-10 10 49  
 
Beställning ska göras av ansvarig 
sjuksköterska. 

  
Liggande transporter inom 
kommunen för patienter med 
färdtjänsttillstånd 
  

Värmlandstrafik  
0771-32 32 00 
Karlstad kommun ska boka via  
Samres, 054-21 77 00 
Resor till- och från 
korttidsboende inom 
kommunen. 
  

Beställ: Liggande sjuktransport  
Beställning: 054-10 10 49  
 
Beställning ska göras av ansvarig 
sjuksköterska.  
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Behov Ej luftvägssymtom eller 
bekräftad Covid 19 

Luftvägssymtom eller bekräftad  
Covid 19 

  
Sittande, liggande eller 
patienter i rullstol inom 
kommunen för patienter 
utan färdtjänsttillstånd 
  

Värmlandstrafik  
0771-32 32 00 
Karlstad kommun ska boka via 
Samres, 054-21 77 00 
Resor till- och från 
korttidsboende inom kommunen. 
Bokningen ska göras av 
kommunens personal och gäller 
endast enstaka resor. 

Sittande transport (säte och 
rullstol): 
Beställ: Servicetrafik i 
luftvägsspår på 0771-32 32 00. 
 
Liggande transport: 
Beställ: Liggande sjuktransport  
Beställning: 054-10 10 49 
 
Beställning ska göras av ansvarig 
sjuksköterska.  

  
Patienten måste åka 
liggande och behöver vård 
eller behandling samt 
övervakning under 
transporten. 

Beställ: Ambulans. 
Beställning: 054-83 54 05 
Livshotande – ring 112 
Rapportering och dokumentation 
enligt samverkansrutin med 
ambulanssjukvården 
Gäller även vid transport inom 
kommunal sjukvård 

Beställ: Ambulans. 
Beställning: 054-83 54 05 
Livshotande – ring 112 
Rapportering och dokumentation 
enligt samverkansrutin med 
ambulanssjukvården 
Gäller även vid transport inom 
kommunal sjukvård. 
  

Mer information finns på www.regionvarmland.se/sjuktransporter. 
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