Udkast
Retningslinjer for visitation af liggende ikkebehandlingskrævende patienter
Transport af liggende, ikke behandlingskrævende patienter, hvor der ikke er:
• akutte problemstillinger,
• særlige observationskrav
• behandlingsbehov
udføres af sygetransporttjenesten.
Hensigten med nærværende retningslinjer er, at sikre en fagligt forsvarlig udvælgelse af
patienter til denne transportform, samt sikre en komfortabel og forsvarlig transport.
Sygetransporttjenesten må ikke betegnes eller anvendes som ambulance, da bilerne og mandskabet ikke
nødvendigvis opfylder kravene til ambulancetransport (BEK 977)
Den kan derfor ikke anvendes til
• at udføre 1-1-2 opgaver
• at transportere, overvåge og behandle akut syge, tilskadekomne eller fødende patienter.
Disse patienter skal transporteres i en ambulance.

Primær transportopgave til sygetransporttjenesten:
• Transport af liggende patient til eget hjem/plejehjem
• Transport til og fra ambulant undersøgelse eller behandling
• Transport til sygehus i forbindelse med planlagte indlæggelse
• Transport til eller fra lægekonsultation i læge/speciallægepraksis
• Transport mellem sygehuse
Visitation:
Følgende spørgsmål skal afklares inden turen disponeres:
Har borgeren behov for sundhedsfaglig overvågning under transporten?
Ved sundhedsfaglig overvågning forstås overvågning af
• Bevidsthedsniveau
• Vejrtrækning herunder vejrtrækningsfrekvens eller iltmætning og frie luftveje
• Kredsløb, herunder puls og blodtryk
• Måling af blodsukker eller temperatur
Hvis ja transporteres borgeren i en ambulance.

Har borgeren behov for sundhedsfaglig behandling under transporten?
• Iltbehandling (over 3 liter/ min på iltbrille)
• Væskeindgift
• Medicinindgift
• Specielle hygiejniske procedurer ved smitsomme sygdomme
Hvis ja transporteres patienten i en ambulance.
Er der svaret nej til foranstående, og har borgeren behov for at ligge ned under transporten,
så transporteres borgeren, der ikke har behov for sundhedsfaglig overvågning eller behandling,
og som ikke kan transporteres siddende, i en sygetransportvogn.
Såfremt der er tvivl om ovenstående, vælges altid kørsel i almindelig ambulance.
Rekvirering af transport:
Transporten bestilles på vagtcentralen.
Al liggende transport skal bestilles af en sundhedsfaglig person (Minimum på social- og
sundhedsassistentniveau). Kørselskontorerne på sygehusene og lægesekretærer kan dog på
foranledning af læge bestille liggende transporter.

