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BESTÄLLNINGSKRITERIER FÖR ICKE AKUTA AMBULANSTRANSPORTER TILL, FRÅN OCH 

MELLAN SJUKVÅRDSINRÄTTNING INOM OCH UTANFÖR LANDSTINGET HALLAND 

 

Bakgrund 

För optimalt resursutnyttjande vad gäller tillgänglighet och kompetens finns regler för beställning av 

ambulanstransporter till, från och mellan sjukvårdsinrättningar inom och utanför Landstinget Halland.  

För ambulansbeställning från och mellan sjukvårdsinrättning finns en särskild blankett -AMBULANSREMISS – 

i syfte att dels vara ett skriftligt beslutsunderlag men också fungera som rapport/ordination till 

ambulanspersonalen. 

 

Kriterier 

1. Ambulanstransport är avsedd för patienter som kräver sjukvårdsinsats under färden. En medicinsk 

indikation ska alltså föreligga. Dessa är i princip att behov av nedanstående åtgärder under färden 

föreligger: 

 

Läkemedelsadministation  ex: oxygen, infusionsbehandling, smärtlindring med mera. 

 

Medicinsk övervakning  ex: pulsoximetri, medvetandegrad, blodtryck, EKG med mera. 

 

Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling ex: kontrollerad ventilation, säkrande 

av luftväg, hjärt- och lungräddning med mera. 

 

Uppfylls inte dessa krav skall transporten ske på annat sätt exempelvis med taxi eller liggande sjukresor. Detta 

innebär alltså att avsaknad av kläder och/eller pengar, ankomst till sjukvårdsinrättning med ambulans, lång 

väntetid på annat transportsätt eller dylikt, inte utgör indikation för transport med ambulans. 

 

2. Endast läkare eller sjuksköterska är behöriga att beställa ambulanstransport från och mellan 

sjukvårdsinrättning. Ambulansremiss ska fyllas i och lämnas med ambulanspersonalen. 

 

3. SOS Alarm, som har den samlade bilden över ambulanstillgängligheten i området skall beredas 

möjlighet att anpassa transporttidpunkt till rådande eller förväntad belastning. Transport skall därför 

beställas så tidigt som möjligt, helst dagen före transporten. 

 

Bokade tider för behandling/undersökning eller anslutning till andra sjuktransporter skall anpassas så att 

transporten kan utföras i huvudsak på dagtid. dvs. helgfri vardag klockan 07.00- 17.00. 

Planerbara uppdrag utförs inte under lunchtid 11.30 – 13.00. 

       Kvällstid och helger utförs planerbara uppdrag endast i begränsad omfattning . 

            Nattetid (kl. 22.00-07.00) utförs i princip endast akuta ambulansuppdrag.   
 

4. Beställaren informeras av SOS Alarm om beräknad tidpunkt för avhämtning och då förväntas det vara 

helt klart för avtransport d.v.s. patienten ska vara helt klar och informerad, transportdokumentet vara 

ifyllt, ev. tillhörigheter och andra handlingar vara klara och förpackade. 
 

SOS Alarm avgör i varje enskilt fall, om inte annat i förväg överenskommits, ambulanstransportens prioritet 

utifrån ”svenskt index för akut medicinsk larmmottagning”, vilket grundas på patientens symtom och medicinska 

behov. 

 


