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Riktlinje om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser,
gällande för patienter som vårdas i livets slut, för Västra
Götalandsregionen och kommunerna inom Västra Götalands län.
Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansverksamheter kommer under perioden att bistå
med liggande transporter mellan kommunala adresser. Riktlinjen gäller personer i alla
åldrar, med insatser från kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, som vårdas i livets slut
i hemmet 1 och som är i behov av liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser.
Patienterna som vårdas i livets slut och som vistas i hemmet, kan hastigt bli försämrade
och/eller kan en ohållbar hemsituation uppstå. Det kan innebära att patienten behöver
liggande sjuktransport till/eller från hemmet, korttidsboendet alternativt en hospice
verksamhet.
Egenavgiften för patienten tas ut enligt gällande regler.
Parter
Parterna är kommunerna inom Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
Giltighetstid och utvärdering
Riktlinjen gäller från och med 2020-10-12 till 2022-12-31
Riktlinjen kommer att utvärderas kontinuerligt under giltighetstiden.
Kommunernas ansvar
Huvudregeln är att andra transportsätt så som färdtjänst ska användas i första hand.
Endast legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård har rätt att beställa
liggande sjuktransport mellan kommunala adresser.

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § HSL (2017:30)
Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 §
tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL).
Hemsjukvård i ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL (2017:30).
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Beställning av liggande sjuktransport mellan kommunala adresser
Sjukvårdens Larmcentral på tfn: 031-703 13 08, uppge liggande sjuktransport mellan
kommunala adresser för patient i livets slut (palliativ vård) samt namn och telefonnummer.
Beställningsmottagaren inom VGR kommer vid hög belastning i ordinarie verksamhet, ta
kontakt med områdets Ambulanschef i Beredskap för beslut gällande transporten.
Notera att eventuella hjälpmedel inte kan tas med.
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