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2 Beställning av ambulans
2.1

Akuta transporter

Vid akut livshotande tillstånd eller omgående ambulanstransport ring 112, SOS
Alarm.
Förklara hur brådskande det är genom att ange inom hur många minuter/timmar
alternativt vilken tid ambulanspersonalen ska vara på IVA eller alternativ
hämtplats. Besvara SOS- operatörs frågor och rapportera enligt ISBAR.
När ambulanspersonal ringer för att bekräfta uppdraget lämnas information om
extra utrustning t.ex. vilken transportrespirator, invasiv blodtrycksmätning, All-inonemadrassen, etc.
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2.2

Elektiva transporter

Elektiva transporter beställs via Webbeställning ambulans sosalarm
Mer info gällande transport finns i PM om ”Interhospitala transporter”.

3 Telefonnummer till skiftesledare ambulansen:
Vid specifika frågor runt en ambulanstransport kan skiftesledaren kontaktas.
• Skiftesledare Ljungby 0703-422604 alt. 075-2006792
• Skiftesledare Växjö 0709-844682 alt. 075-2006791

4 Beställning av helikopter:
OBS! Tänk på att beställa vägambulanstransport till/från landningsplatsen via
SOS Alarm i Växjö!
4.1

Visbyhelikoptern
Ring 073-765 82 67 alt. 0498-204930 (kontorstid), 0498-268375 (jourtid).

4.2

Uppsalahelikoptern
Ring 018-20 01 12.

4.3 Sjöräddningshelikopter
Sjöräddningshelikoptrar, närmast oss i Kristianstad och Visby, disponeras av
JRCC (ledningscentralen för Sjö- och flygräddningstjänst).
JRCC kan tillfrågas vid brådskande interhospitala transporter när patientens
tillstånd är av kritisk karaktär och där helikopter anses vara lämpligaste
transportsätt.
•Anestesijour kontaktar SOS Alarm Växjö, tfn 0470 – 204 33 (alternativt 112 och
bli kopplad till ambulansdirigent i Växjö). Begär att få bli ihopkopplad med JRCC
med anledning av akut transport med sjöfartsverkets räddningshelikopter (SARhelikopter). Benämn det som en prio 1-transport.
•Ambulansdirigent Växjö kopplar anestesijour och larmar också anestesikliniken i
Karlskrona och ber dem ta kontakt med SOS.
•Helikoptern i Kristianstad kan bemannas upp med
anestesiläkare/anestesisköterska från Karlskrona efter behov och resurser.
Etablera kontakt med anestesikliniken i Karlskrona för att säkerställa att önskad
resurs medföljer. Primärjour anestesi Karlskrona kan nås på tfn 0455-735301,
om inte SOS uppger annat nummer.
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5 Beställning av ambulansflyg:
Överflyttning av patient i behov av ambulanssjukvård som överstiger 250 km
genomförs normalt med luftburen ambulanssjukvård flygplan.
Beställs genom SOS Alarm Växjö:



Vid akut livshotande tillstånd ring 112 för beställning överflyttning av
patient
Vid icke akut livshotande tillstånd beställ överflyttning av patient via
https://ghkambulanstransport.extranet.sosalarm.se/

alternativt 0470–23 000
SOS förmedlar uppdraget till Flygkoordineringscentralen (FKC) vid Svenskt
Ambulansflyg. FKC kontaktar sedan avsändande enhet för rapport och fastställer
transport samt meddelar transporttid. Vid normaltransporter bemannas
ambulansflygplanet av IVA- eller anestesisjuksköterska. Vid transport av kritiskt
sjuka med större vårdbehov ska specialteam tas med, för oss närmast i Uppsala.





Beställningen behöver vara inkommen senast kl 15.00 dagen före planerad
transport, dock tidigast två dagar innan.
Transport till och från flygplatsen
o FKC koordinerar transport med ambulans till och från flygplatsen
o Om anhöriga är i behov att följa med måste beställande enhet
beställa taxi eller annan transport till och från flygplats. Blir det
förseningar av taxi kan flygningen komma att ske utan anhörig.
Vid frågor om transporttider eller andra frågor om transport kontakta:
Flygkoordineringscentralen (FKC) på: 090 – 18 72 10

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/media/1313/ksa-rutin-besta-llning-avambulansflyg-220131.pdf
Fakturan från flygambulans skickas till:
Utomlänsvård Vårdstöd
Box 1223
351 12 Växjö
Som referensnummer anges bas/delenhet 0901-250.

6 Bestämmelser angående utländska patienter:
6.1

Hemtransport av nordiska patienter

Resa till hemsjukhuset för nordisk medborgare som blir sjuk i Sverige bekostas av
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Sverige enligt den Nordiska konventionen, detta gäller såväl transport med vanlig
ambulans som med flygambulans.
Vid hemtransport av nordisk medborgare med vanlig ambulans/flygambulans ska
läkarutlåtande samt faktura (vid flygambulans även kopia på transportremissen)
skickas till:
Utomlänsvård Vårdstöd
Box 1223
351 12 Växjö
Som referensnummer anges bas/delenhet 0901-250.

6.2

Hemtransport av övriga utländska patienter

I de fall hemtransport krävs för en utländsk patient från icke nordiskt land ska
kostnaden täckas av patientens försäkringsbolag. Resor bokas via SOSinternational 0045 70 10 50 55, detta är patientens eller eventuella anhörigas
ansvar. SOS international ger vidare besked om vilka handlingar som krävs för att
transport ska kunna ordnas.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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