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Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Uppdrag för ambulans
1. Primära ambulansuppdrag: Uppdrag till sjukdoms- och skadeplats eller
händelse för bedömning, behandling samt transport eller hänvisning till
annan vårdenhet.
2. Sekundära ambulansuppdrag: Uppdrag mellan sjukvårdsinrättningar,
beställt av sjukvården och där patienten har behov av vård eller
behandling under transport.
3. Transport av patient utan vårdbehov men som kräver bårtransport.
Uppdrag för lättvårdsambulans
1. Sekundära ambulansuppdrag: Uppdrag mellan sjukvårdsinrättningar,
beställt av sjukvården och för patienter som bedöms behöva
kompetensnivå sjuksköterska under transport men som i övrigt klarar sig
själva.
o Patient som transporteras i detta fordon kan få medicinsk
behandling och/eller bedömning under förutsättning att patienten
själv kan påkalla detta eller att eventuell övervakningsutrustning
meddelar behovet. Viktigt ur säkerhetssynpunkt att
övervakningsutrustning är placerad så att föraren inte ägnar
onödigt stor uppmärksamhet åt utrustningen. Larmgränser ska
ställas in i samråd med avsändande läkare och vid larm ska
eventuell åtgärd kunna dröja tills lämplig parkeringsmöjlighet
hittats.
o Patienter som bedöms behöva åtgärd där patientintegriteten kan
vara svår att vidmakthålla ska ej samtransporteras.
o För att en patient ska betraktas som möjlig att samåka med annan
patient ska det också bedömas som icke troligt att någon åtgärd
eller behandling kan vara aktuell under transporten. Patienter som
samtransporteras får heller inte vara i behov av någon tillsyn
medan annan patient hämtas eller lämnas.
2. Primära ambulansuppdrag: Uppdrag till sjukdoms- och skadeplats eller
händelse för bedömning, behandling samt transport eller hänvisning till
annan vårdenhet. Kan larmas som resursförstärkning och/eller första
insats.
3. Transport av patient utan vårdbehov men som kräver bårtransport.
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4. Transport av medicinsk förstärkningresurs som anestesisjuksköterska,
läkare eller barnmorska till annan ambulans.
5. Lättvårdsambulans ska endast utföra transporter till och från i markplan,
alternativ via hiss om patienten kräver liggande transport.
6. Vid oklarheter med patientens status eller vårdbehov kontaktar personalen
på lättvårdsambulansen beställande avdelning för att kontrollera att
förväntad vårdnivå kan erbjudas.
7. Lättvårdsambulans bör inte användas om det kan antas att minst halva
uppdraget kommer att utföras efter ordinarie arbetstids slut.
8. Den sammanlagda effektiva körtiden bör inte överskrida 9 timmar eller 60
mil.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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