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Rutin för säker transport av brukare med verifierad 
covid-19, vid omflytt från grupp-, korttids- eller ordinärt 
boende, till kohorttidsboende 

Rutinen omfattar sittande- och liggande sjuktransport, där transporten utförs av 
utbildade chaufförer och covid-19 säkrade bilar.  
Bokning av transporten får endast göras av verksamhetschef och 
telefonnummer till bokning får inte spridas till anhöriga, andra privatpersoner 
eller till obehöriga medarbetare.  

Resor som kan bokas är; 

• till/från grupp- eller korttidsboende till kohorttidsboende 
• till/från sin folkbokföringsadress och ett kohorttidsboende  

Observera att om boendet inte tillåter besökare måste personal på boendet 
se till att resenären finns vid port i markplan vid den överenskomna tiden. 

Transporterna har en annan prisbild än vanlig färdtjänst. 

Sittande sjuktransport/färdtjänstresa  

För att boka: 

Resan får endast bokas av verksamhetschef, som vid bokning uppger 
kostnadsställe. (Resa kan även bokas för person som inte har färdtjänst 
beviljad. Ett tillfälligt tillstånd läggs då in i bokningen.) 

Bokning sker enbart samma dag. 

Sjukresor har alltid företräde på bokningar 

Ordinarie förboknings och förskjutningstider för färdtjänst gäller inte. 

Bokning sker på telefonnummer 0142-135 00 och bekräftad covid-19 ska 
anges. 

Telefonnumret får inte lämnas ut till privatpersoner. Endast 
verksamhetschef kan göra bokningen.  

Vid bokningstillfället anges: 

• resenärens personnummer  
• från och till adresser  
• kostnadsställe 
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• samt annan information som kan behövas för att resan ska kunna 
genomföras.  

Kostnad:  

Kostnaden kommer i den ekonomiska avräkningen som skickas ut varje 
månad, under rubriken ”Rörlig ersättning Sam3001”. Då detta inte är en vanlig 
färdtjänstresa, utan en särskild transport, kommer det med en specifikation, så 
att det går att fakturera vidare inom organisationen om så önskas. 

Trafikkostnad från 650 kr-1100 kr beroende på vilket bolag som får körningen, 
man kan inte välja företag. Minimidebitering blir alltid 1 timme. 

Resenärens egenavgift (den som är för färdtjänst) kommer att faktureras då 
ingen hantering av betalning sker i fordonen för att begränsa risken för 
smittspridning. 

Liggande sjuktransport 

Kriteriet för att använda liggande sjuktransport är att personen som ska åka 
verkligen är i behov av liggande sjuktransport. Den liggande transporten utförs 
av Falck via Regionens avtal.  

För att boka: 

För bokning av resor används telenummer: 020-370 370 och bekräftad 
covid-19 ska anges. Telefonnumret får inte lämnas ut till privatpersoner. 
Endast verksamhetschef kan göra bokningen. 

Vid bokningstillfället anges: 

• resenärens personnummer  
• från och till adresser  
• kostnadsställe 
• samt annan information som kan behövas för att resan ska kunna 

genomföras.  

Kostnad: 

Vid 1-3 körningar kommer det inte tas ut någon kostnad, ytterligare transporter 
debiteras enligt följande: Kostnaden är 40 kr/km, och beräknas utifrån bilens 
utgångspunkt, till adress för upphämtning, vidare till adress för avlämning och 
åter till utgångsadressen.  

Fakturauppgifter som ska lämnas är följande:  

• Namn 
• Adress  
• Telefonnummer 
• Kostnadsställe 
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