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                Pasientreiser 
 

Pasienttransport ved mistanke om eller påvist Corona (Covid19) smitte 

 
1. De grunnleggende prinsippene for rekvirering av tilrettelagt pasienttransport gjelder fortsatt. 

• Hvis pasienten har behov for medisinsk tilsyn eller behandling under transporten er det et 
ambulanseoppdrag som skal bestilles via AMK. 

• Kan pasienten gjennomfører reisen uten tilsyn eller behandling er det et Pasientreiseoppdrag 
og bestillingen skal skje hos Pasientreiser. 

 
2. Bestilling av et Pasientreiseoppdrag gjøres primært i Nissy. Dersom rekvirering i Nissy ikke er 

mulig bestilles transporten ved å kontakte Pasientreiser på tlf 05 515 mellom kl 08:00 - 16:00 
alle hverdager. Mellom kl 16:00 - 08:00, samt lørdager, søndager og helligdager kontaktes AMK 
på telefon 75 06 54 00. Er ikke dette mulig kan transportøren kontaktes direkte og det utstedes 
papirrekvisisjon. Før rekvisisjon overleveres sjåføren sendes rekvisisjon på telefax 75 11 52 34. 

 
3. Egen privatbil skal brukes så langt det er forsvarlig og mulig. Reglene for dekning ved bruk av 

egen bil er utvidet. 
 

4. Vanlig Taxi, eller annet offentlige transportmidler skal ikke benyttes av pasienter med 
påvist eller mistanke om Corona smitte. 

 
5. BB Taxi er et nytt valg i Nissy og skal brukes ved behov for taxi klargjort for transport av mulig 

smittede pasienter. Pasientreiser har inngått avtale med drosjene i Brønnøysund, Mosjøen, Mo 
og Sandnessjøen som klargjør utvalgte biler for transport av pasienter som har påvist eller det er 
mistanke om smitte. Dette tilbudet er under etablering og ikke klart for bruk. Det vil komme 
nærmere beskjed straks tilbudet er på plass. 

 
6. STB – Syketransportbiler. Røde Kors og Norsk Folkehjelp har klargjort sine syketransportbiler 

for transport av smittede. Disse bilene brukes for transport av sittende eller liggende pasienter 
når det foreligger mistanke om smitte. Ved påvist smitte skal AMK kontaktes.  

 
7. Personer som skal transporters med STB eller BB Taxi skal benytte engangshansker og 

kirurgisk munnbind under hele transporten. 
 
8. Taxibåt skal brukes i stedet for Ambulansebåt når pasienten er sittende og det ellers er praktisk 

mulig. TAXI båt bestilles ved å kontakte Pasientreiser eller AMK.  
 

9. Fly 
Pasienter med mistanke om eller påvist smitte skal ikke sendes med ordinært rutefly. Kontakt 
Pasientreiser eller AMK for å organisere transport. 
 

10. Kontaktpersoner hos Pasientreiser: 
 Arve Smedseng  Områdesjef mob tlf 995 07 454 
 Anita Bjørnå  Avdelingsleder mob tlf 992 83 354 
 Alexandre Garcia (Alex)  Rådgiver   mob tlf 990 29 679 
 
11. Henvisninger 

• Bruk av egen bil: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser  

• Nye retningslinjer fra FHI for pasienttransport m/taxi. Enda ikke publisert.  

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

