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Sekundärtransport av covidpatienter med
helikopter
Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Anestesikliniken
Rutin för beställning av sekundärtransport med försvarsmaktens helikopter
(HKP). Gäller beställare inom Region Syd
Bakgrund
Helikopter bemannas med anestesiläkare och anestesisjuksköterska. Den kan
användas för sekundärtransporter av intuberade Covid-19 patienter mellan
sjukhus. Även patienter utan verifierad Covid-19 infektion kan komma i fråga för
transport, om plats behöver frigöras för Covid-19 patient. Den medicinska
personalen tar fullt medicinskt ansvar.
Då uppdraget är nationellt är landet indelat i 3 storregioner. Region Norr, Region
Mitt och Region Syd.
Region Kronoberg tillhör Region Syd.
Tjänsten är operativ vardagar samt lördagar kl. 09:00 - 17:00. Från den 1 juli
beredskap vardagar och helger kl 9-17, t.o.m. 15 september.
Sekundärtransporter utanför dessa tider beställs utanför operativ tid, men besked
om de kan genomföras eller ej kan i vissa fall ges tidigast nästkommande dag då
enheten är i tjänst.
Helikoptertransport är framför allt lämpligt vid behov av längre transporter, över
25 mil. Ansvarig läkare ringer till sjukvårdens larmcentral i Göteborg. Vg se
nedan. Koordinatorn på sjukvårdens larmcentral kommer att ombesörja kontakt
med medicinskt ansvarig läkare på helikoptern (HKP). Läkare på HKP
återkommer sedan med besked om de kan stödja regionen med transporten samt
övrig medicinsk rapport. Tid för hämtning meddelas också. Efter detta
ombesörjer sjukvårdens larmcentral, HKP, SOS Alarm Växjö samt lokal
ambulans övrig koordinering. En ”tom” ambulans kommer att beställas och möta
upp HKP personalen på flygplatsen/annan lämplig plats (Ljungby) för vidare
transport till aktuell IVA. Alltså ingen personal från lokalt sjukhus som behöver
medfölja till landningsplatsen.
Beställning:
Intensivvårdstransport av intuberad Covid-19 patient beställs av sjukhus belägna i
region Syd genom:

Sjukvårdens Larmcentral VGR - Telefon 031- 334 12 30

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Överrapportering av patient till mottagande sjukhus åligger avsändaren. Endast
efter att överflyttning är godkänd av mottagaren, kan helikoptertransport
beställas. Covid-19 patient måste vara intuberad. Anhöriga kan tyvärr ej
medfölja.

Vid beställningen behöver Sjukvårdens Larmcentral följande:








Patientens namn och personnummer
Vikt
Aktuella respiratorinställningar
Infarter och pågående infusioner inkl vasopressorer och sedationsmedel
Namn på avsändande sjukhus och namn på mottagande sjukhus
Namn och telefonnummer till avsändande läkare, eller den som är i tjänst vid
transporttillfället.
När man önskar transporten genomförd
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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