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Brådskande transport till transplantationsenhet
Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet

Ambulans:
Lättvårdsambulans, klinikbil eller annat utryckningsfordon
Bår:
Medicinsk-teknisk utrustning:
Montering av utrustning.
Övrig utrustning:
Bemanning under transport.
Anmärkning: Patient i övrigt inte i behov av ambulansverksamhetens vård eller
behandlingar.
Ambulansverksamheten erbjuder transporthjälp för de Kronobergare som står på
väntelista för organtransplantation.
Patienten ska själv, så snart han/hon satts på väntelista, ta kontakt med
ambulansverksamheten och informera oss om det föreligger några särskilda behov
vid transporten samt i vilket mån detta bör tas hänsyn till vid transporten. Särskilt
informationsblad lämnas till patienten av den läkare som anmäler till
transplantation.
Den information vi behöver är patientens namn och adress, vilken tidsram vi har
för att få patienten till centrat samt vilken typ av fordon som krävs. Bra är också
att få antecknat mobilnummer till patienten. Patienten ger genom detta sitt
medgivande att dessa uppgifter får lagras och hanteras intern inom
ambulansverksamheten. (Denna information också tillgänglig på SOS-Alarm?)
Informationen ska finnas tillgänglig för skiftesledarna i öst och väst.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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När transplantationsresa blir aktuell
Patienten ringer direkt till skiftesledare och meddelar att de fått kallelse till
transplantation.
Det mest sannolika är att patienten kan åka utan särskild medicinsk bedömning
eller övervakning. Lämpligt fordon ”klinikbil” eller LVA.
Alternativ 1. Om mycket brått att komma iväg. Ge uppdraget till personal i någon
aktiv ambulans, skiftesledare ordnar ersättare.
Alternativ 2. Om tid finns, ring in extra person att utföra transporten.
Transporten kan betraktas som ”trängande fall”.
Dokumentation av transporten som LVA-patient.

Denna information får patienten av behandlande läkare när de anmäls till
väntelista för transplantation.
Information till dig som är satt på väntelista för transplantation.
Bakgrund
När du som står på väntelista för organtransplantation får meddelande om att det
är dags för transplantation, måste du transportera dig till det opererande
sjukhuset. Tidsfaktorn är viktig och transporten ska vara patientsäker.

Landstinget Kronoberg erbjuder nu de patienter, som står på väntelista för
transplantation, möjligheten att få en säkrare transport till det opererande
sjukhuset. Detta är ett frivilligt erbjudande.



Ansvarig läkare i Landstinget Kronoberg informera patienten om denna
möjlighet.
Patienten själv kontaktar ambulansverksamheten, beroende på bostadsort.

Ambulansverksamheten erbjuder sig att svara för transporten till
transplantationscentra.
Om du önskar ambulansverksamhetens hjälp så behövs lite information för att
förenkla handläggande av resan.
När du får besked om att du är satt på väntelista, ta kontakt med
ambulansverksamheten och lämna dessa uppgifter:
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vem du är.
Var du bor.
Vilken telefon du kan nås på.
Om du behöver ta med någon särskild utrustning utöver personligt
”utrustning”.
Om du behöver särskild hjälp vid transporten.
Vilket transplantationscentrum du kommer att kallas till.

Tillhör du sjukhuset i Växjö ring:

0470-587758

Tillhör du sjukhuset i Ljungby ring:

0372-585277

Om avgiven information ändras, ta förnyad kontakt på samma telefonnummer
och uppdatera informationen

När kallelse kommer.
För Växjöområdet ring:

0709-844 682

För Ljungbyområdet ring: 0703-422 604
OBS. Detta är ett telefonnummer som bara får användas av dig och gällande din
transplantation.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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