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Samtliga steg behöver fyllas i för en komplett beställning.  

Avsnitt ”Behov” 
• Patienten färdigbehandlad?  

˗ Om nej, fyll i aktuell diagnos.  
• Smittorisk?  

˗ Om ja, ange aktuell smitta 
• Behov av EKG övervakning?  
• Behov av syrgas?  

˗ Om ja, ange antalet liter/min 
• Behov av läkemedel under transport?  

˗ Om ja, angel typ av läkemedel 
• Infusion/dropp?  
• Medföljande anhörig?  

˗ Om ja, ange antal medföljande 
• Medföljande personal?  

˗ Om ja, ange antalet medföljande personal 
• Övrigt meddelande? 

˗ Ange patientens vårdbehov så utförligt som möjligt. Detta bidrar till vilken typ av resurs som 
tilldelas transporten 

Avsnitt ”Patientdata” 
• Ange patientens personnr, LMA-nr, Reservnummer eller fullständiga kontaktuppgifter för 

utländsk medborgare i respektive fält 

˗ Fältet För och Efternamn obligatoriska.  
• Ange patientens vikt.  

Avsnitt ”Orsak” 
• Ange orsak till transport: Överflyttning, Planerad behandling, Utskrivning, Inläggning eller 

Permission, i aktuellt fält 

˗ Vid Planerad behandling, välj omgående retur om patienten skall åter från aktuell behandling 
inom 15 min. 

˗ Vid Utskrivning, ange telefonnummer till mottagande part på lämnaplats, om sådan finns.  

Avsnitt ”Hämtplats och destination” 
• Intyga att kontakt är tagen mellan mottagande/avsändande part. 
• Ange uppgifter för avsändare i kolumnen ”Från”  

˗ Välj Vårdavdelning/vårdinrättning för att söka i Elektroniska katalogen efter adressuppgifter.  

˗ Välj Patientens mantalsskrivningsadress att hämta uppgifter från angivet personnr i steget 
”Patientdata” 

˗ Välj Manuell adressinmatning för att fylla i adressfälten manuellt.   
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˗ Skriv in portkod och annan nödvändig info i fältet ”Övrigt” 
• Välj tidpunkt för önskat hämtintervall 

˗ Ej tillgängliga hämtintervall pga. hög belastning går ej att välja, välj då annat närliggande 
intervall.  

˗ Kvälls och nattetid finns bara ett intervall och resursen kommer då så snart som möjligt.  
• Ange uppgifter för mottagare i kolumnen ”Till” 

˗ Ange adressuppgifter enligt samma handhavande som ovan 

˗ Om viktig tid för ex behandling finns, ange tid då patient behöver vara framme på lämnaplats 
i fältet ”Avlämningstidpunkt” Hämtatid anpassas då efter rådande trafikförhållanden, avstånd 
på transport mm.  

˗ Skall patienten i retur, ange datum och tid för retur i fältet ”Returresa” 

Avsnitt ”Beställare” 
• Ange namn på ansvarig för beställningen  

˗ Behandlande läkare, sköterska etc. 
• Ange direktnummer till ansvarige.  
• Ange övriga uppgifter som är bra för utföraren av transporten att känna till 

Avsnitt ”Godkännande” 
• Kontrollera beställningen och vid behov gå tillbaka genom att trycka på flikarna till vänster, för att 

göra förändringar.  

˗ Bocka i rutan för godkännande och välj sedan ”Skicka” 

Avsnitt ”Kvittens” 
• Kvittens med ärendenummer visas vid fullgod beställning 

˗ Använd med fördel knappen ”Skriv ut transportmeddelande” för att skriva ut förifyllt 
transportmeddelande 

˗ Håll er tillgängliga på telefon för ev. kompletterande frågor.  

˗ Översikt över lagda beställningar kan ses i menyvalet ”Lagda Beställningar” längst upp på 
sidan.  
 
 

 
 


