
Præhospitalet
Region Midtjylland

BESTILLING AF PATIENTTRANSPORT

ANSØGNING OM 
ØKONOMISK TILSKUD

SIDDENDE 
PATIENTTRANSPORT

Hjemkørsel af patient foregår som udgangspunkt siddende og bestilles online. 
Ved kørsel til hospitalet – patienten skal ringe til Kørselskontoret tlf. 70 236 248
Afdelingen kan ringe til Kørselskontoret døgnet rundt på tlf. 70 236 247

HASTEGRAD  D
Ikke hastende og liggende, uden behov for 
anden monitorering og behandling end ilt

HASTEGRAD  C
Ikke hastende, men med behov for 
monitorering og/eller behandling

Sundhedsfaglig medarbejder ringer til AMK-vagtcentralen tlf. 70 238 393
Husk at have oplysninger om patienten klar.

HASTEGRAD  B
Hastende, 
men ikke livstruende

HASTEGRAD  A
Livstruende 
eller muligt livstruende

Behandlingsansvarlig læge ringer til AMK-vagtcentralen tlf. 70 113 116
Husk at have oplysninger om patienten klar.



Grafisk Service 5314

Kan patienten  
helbredsmæssigt 
klare at køre med  

bus eller tog?

JA

Patienten kan ikke blive kørt, men kan få tilskud,  
hvis vedkommende er pensionist eller bor over 50 km  
fra nærmeste hospital. Hvis patienten ønsker at søge  

om tilskud, skal der udfyldes et ansøgningsskema  
sammen med patienten.

 NEJ

Er patienten  
i stand til at  

køre siddende  
i et bilsæde?

JA
Er patienten  

kørt til hospitalet  
med siddende  

patienttransport?

JA

Spørg, om patienten har  
mulighed for at blive kørt 

hjem af en pårørende.  
Hvis ikke, så bestil retur

kørsel med siddende  
patienttransport online* 

 NEJ

Er patienten pensionist? JA Spørg, 
om patienten har  

mulighed for at blive  
kørt af en pårørende.  

Patienten kan søge om 
tilskud til kørslen!

Hvis ikke,  
så ring til Kørselskontoret,  

så patienten kan blive  
visiteret til siddende  

patienttransport.

NEJ

Bor patienten mere end  
50 km fra hospitalet?

JA

NEJ

Har patienten tidligere  
været på hospitalet 

og er i den forbindelse 
indkaldt til videre  

ambulant behandling?

JA

NEJ

Patienten er ikke  
berettiget til patient
transport. Patienten 

skal selv sørge for trans
port til og fra hospitalet 

og kan ikke få tilskud.

 NEJ

Skal patienten køres 
siddende i en kørestol?

JA

Bestil siddende patient
transport online. Ring til 
Kørselskontoret, hvis der  

skal bruges en trappetjener  
i patientens hjem.

 NEJ

Patienten har behov for at ligge ned  
eller for monitorering/behandling under kørslen.  

Ring til AMKvagtcentralen for anmodning  
om liggende patienttransport.

Start  
her

*  Ring til kørselskontoret,  
hvis patienten skal med  
færge eller bruge autostol. 
 
 Ved spørgsmål: ring til  
Kørselskontoret tlf. 70 236 247


