Liggande
persontransport
Bemanning av liggande persontransport

Kan beställas för resor till eller från en
landstingsfinansierad inrättning.



En chaufför och ett biträde bemannar fordonen



Biträdet sitter alltid med resenären



Det finns plats för en medföljande
samt handbagage



Personalen har utbildning i hantering
av syrgas och kompetens i L-ABC
och HLR men ingen annan medicinsk utbildning

Beställning kan göras för resenär som
behöver liggande transport, eventuellt
med omvårdnad, men inte har något
medicinskt vårdbehov u n d e r
transporten samt för resenär som
ordinerats syrgas max 5 liter/minut.
Patienter som har behov av mer syrgas
ska transporteras av ambulans.
OBS! För resenär som kan
sitta ska du alltid beställa en
sjukresa eller färdtjänst på
telefonnummer 08 720 80 80.

Sirius Färdtjänst AB

På uppdrag av

Tegelviksgatan 12
116 41 Stockholm

Beställ Liggande persontrans-

Växel 08 745 33 03
Fax 08 745 53 70
E-post info@sirius-humanum.se
www.sirius-humanum.se

Telefon 08 745 33 05

port dygnet runt på

Fax 08 745 53 70
www.sirius-humanum.se

Beställning av resa
Vid telefonbeställning av liggande persontransport blir du kopplad till en legitimerad sjuksköterska på
Sirius beställningscentral.
Sjuksköterskan samråder med dig som
har kunskap om resenärens tillstånd och
bedömer om behov av liggande persontransport finns. Sirius sjuksköterskor har
sekretess och är enligt lag skyldiga att
föra journal på alla bedömningar.
Om kriterierna för liggande persontransport uppfylls kopplas du till en ordermottagare som tar emot din beställning.
Ordermottagaren kan ge dig en ungefärlig tid för hämtning av resenären.

Vid medicinskt vårdbehov

Felbeställning



Utan blåljus 08 454 21 00

Om personalen vid hämtningstillfället



Vid akutfall 112

bedömer att resenären inte verkar uppfylla kraven för en Liggande persontransport, kan ny prioritering komma att genomföras omgående av vår sjukskö-

Vid avbeställning

terska.

Behöver du avbeställa en beställd transport ber
vi dig kontakta Sirius i så god tid som möjligt så
att transporten kan användas till annan resenär
som behöver liggande persontransport.

Felbeställning innebär en sämre kvalitet
för de resenärer som verkligen behöver
liggande persontransport.

För avbokning ring 08 745 33 05.

Meddela sjuksköterskan


Vem du är



Varifrån du ringer



Resenärens namn



Resenärens personnummer



Varför resenären behöver liggande persontransport



Behov av syrgas

Telefonnummer
08 454 21 00 Ambulans utan blåljus
08 720 80 80 Sittande sjukresa eller

Färdtjänst
08 745 33 05 Liggande
persontransport

