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Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller
konstaterad covid-19
Vid val av transportsätt tas hänsyn till risken för att exponera andra (patienter och personal) för smitta
och till vad som är medicinskt säkert för patienten som transporteras.
Patient. Uppmana patienten att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i
luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i plastpåse som försluts.
Patienten ska ha munskydd, om patientstatus medger det, för att minska risk för spridning av
droppburen smitta.
Personal. Väl fungerande basala hygienrutiner med tillägg av personlig skyddsutrustning ger
personal skydd mot smitta. Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus.
Handdesinfektion ska ske mellan varje körning. Om patienten behöver hjälp med överflyttning till
brits och man riskerar att kontaminera sin arbetsdräkt ska skyddsutrustning såsom plastförkläde,
handskar, munskydd IIR samt visir användas.

Eget färdsätt

Eget färdsätt av misstänkt eller verifierad covid-19 patient är att föredra när det är möjligt. Ett
alternativ är att redan exponerad anhörig skjutsar patienten.
Patienten ska avstå från att resa med allmänna kommunikationsmedel och från sociala kontakter
utanför hushållet.
Patienter kan få ersättning för sjukresor med privat bil inom Östergötland. Normalt ges detta enbart
för sjukresor till/från ort utanför länet. Läs mer på ersättningen och hur man ansöker om den på
Östgötatrafikens webbplats

Särskilda sjukresor (sittande sjuktransport)

Östgötatrafiken bemannar bestämda fordon som utför särskilda sjukresor med patienter som har
misstänkt eller konstaterad covid-19.
Den särskilda sjukresan beställs på telefonnummer 0142-13500 och tas emot av en trafikledare på
Östgötatrafiken. Du som beställare uppger ditt HSA –ID samt att denna sjukresa gäller ”misstänkt
eller bekräftad covid-19”. Beställningen får endast göras av vårdande avdelning/mottagning, 1177 och
SOS Alarm.
OBS! Telefonnumret får inte lämnas ut till kunder/patienter.
Antalet fordon är begränsat och väntetid över det normala kan förekomma. Det är viktigt att alla andra
möjligheter till transport är uteslutna.
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Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport transporterar patienter med infektionssymtom från luftvägarna eller med
konstaterad covid-19 mellan bostad och sjukhus eller vårdenhet.
Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har
behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Resursen är utrustad med enklare första hjälpen
utrustning, syrgas och defibrillator.
Transporten beställs av vårdpersonal via beställningsformulär liggande sjuktransport
eller på telefon 020-370 370. Var noga med att uppge infektionssymtom från luftvägarna alternativt
konstaterad covid-19 vid beställning av transporten.

Ambulanstransport

Vid ambulansbeställning ska det finnas minst ett av följande vårdbehov:
- Medicinsk tillsyn/övervakning under transport
- Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling under transport
- Utförande av eller beredskap för Läkemedelsadministration under transport
Om kriterier för ambulans ej uppfylls så är det liggande sjuktransport för liggande patient eller
sjukresa för sittande patient som ska beställas.

Sekundärtransporter av covid-19 patienter med helikopter och flyg

All beställning går till SOS Alarm på ordinarie telefonnummer 011-12 44 85. Transporten kan utföras
av med försvarets helikoptrar framtagna för ändamålet alt. med ordinarie helikoptrar och flyg
När försvarets helikopter fått frågan om transport ringer jourhavande helikopterläkare upp
avsändande läkare för kompletterande information och först efter detta fattas slutgiltigt beslut om
uppdraget accepteras eller avböjs.
Jourhavande helikopterläkare har det medicinska beslutsmandatet att acceptera eller avböja en
förfrågan. Befälhavaren på helikoptern har det flygoperativa beslutsmandatet.
Helikopterläkaren meddelar beställaren, efter avstämning med befälhavare på aktuell helikopter när
enheten kan vara på plats.
I beställningen skall detaljerat patientstatus ingå.
- Patientens namn och personnummer
- Vikt
- Respiratorinställningar
- Infarter och pågående infusioner inkl. vasopressorer och sedationsmedel
- Namn på avsändande sjukhus och namn på mottagande sjukhus
- Namn (för och efternamn) och telefonnummer till avsändande läkare
- När man önskar transporten genomförd
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 inte medfölja helikoptertransporten.

