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Tjekliste – Ekstern Transport Regionshospital 
Nordjylland, Hjørring 

Patient-id. 

(label) 

 

 dato 

Transport fra: 
                                                                            Start kl. 

Transport til: 
                                                                            Ankomst kl. 

 
 

Bed stamafdelingen om TOKS-score ved primær kontakt score 

 
 

 Telefonnummer 

Stamafdelingens Læge (afsendende afd.)  

 

Overflytning aftalt med (modtagende afd.)  

Anæstesilæge. Ansvarlig for ledsageniveau  

    

Anæstesiskema udfyldt 

Ja   Nej   

 

Hvem skal med ? Ja Nej  

Speciallæge, anæstesi    

Yngre læge, anæstesi    

Anæstesisygeplejerske    

 Behandler (Falck)    

 
Transport af patienter med ekstern pacing 

Kardiologisk læge: 
 

1 Påsætter patch 
 

 2 Indstiller frekvens 

 3 Indstiller strømstyrke 

Anæstesisygeplejerske: 1 Aktiverer pacerfunktion efter ordination/behov ved at skifte 
Zollpacerfunktionsknap fra monitor til pace-funktion 
 

 2 Smertebehandler efter anæstesiologisk ordination 
(rammeordinationen følges) 

 
 
Udstyr medbringes efter behov 
 

NB! På anæstesiskema påføres aktuel A-B-C-D-

status og ønskede værdier (Puls, BT, saturation, etc.) 

samt andre vigtige behandlingsplaner 
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Oversigt over transportledsagelseskategorier: 

Anæstesilægen stiller altid indikation for ledsageniveau, afhængig af tilgængelige ressourcer. I vagten køres kun 
uopsættelige transporter på vital indikation. 

 
Kategori-I transporter: Anæstesiologen har efter tilsyn den endelige beslutningskompetence og dermed ansvar 
vedrørende ledsagelsesniveauet. Kategori-II patienter: kan efter konkret lægefaglig vurdering i udvalgte tilfælde 
gennemføres af en ambulancebehandler niveau 3 (Adgang til telemedicinsk rådgivning og evt. rendezvous med 
Akutlægebil).  
 

 
Transportkategori (sæt kryds):  

 
 

Evaluering af transport Helt  
enig 

Delvist 
enig 

Hverken enig 
eller uenig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

Transport forløb fuldstændig ukompliceret      

Jeg havde tilstrækkelig støtte fra min bagvagt og var grundigt 
informeret inden transporten  

     

Jeg følte mig klædt tilstrækkeligt på til at varetage transporten      

Jeg følte mig tryg under transporten      

 

Kategori  Definition Eksempel Ledsagelse Kompetencer 

I  Manifest eller truende 
svigt af vitale organer. 
Behov for fuld 
monitorering og evt. 
livreddende 
intervention under 
transporten 

Endotrachealt 
intuberede 
intensivpatienter, 
ustabile hjertepatienter, 
hårdt kvæstede 
traumepatienter 

Anæstesisygeplejerske og 
anæstesilæge/speciallæge, 
eller anæstesisygepl. og 
behandler/paramed. 
(Adgang til 
præhospital 
rådgivning og evt. 
rendezvous med 
Akutlægebil) 

Observation af klinisk tilstand, monitorering 
af blodtryk, puls, EKG, iltsaturation, 
respirationsfrekvens, bevidsthedsniveau, 
mulighed for medicinsk intervention. 

II 
 
 

 

Svigt af et enkelt vitalt 
organ som er i stabil 
fase, uden truende svigt 
af andre vitale organer. 
Behov for særlig 
observation og evt. 
indgift af medicin 
under transporten 

Patienter med SAH, 
KOL patienter, 
hjertepatienter 
akut abdomen, simple 
traumer 
 

Anæstesisygeplejerske 
og behandler 
 (Adgang til 
præhospital 
rådgivning og evt. 
rendezvous med 
Akutlægebil) 

Observation af klinisk tilstand, monitorering 
af blodtryk, puls, EKG, iltsaturation, 
respirationsfrekvens, bevidsthedsniveau.  

III Ingen manifest eller 
truende svigt af vitale 
organer. Ingen eller 
minimal 
monitoreringsbehov 

Overflytning mellem 
sengeafdelinger eller til 
undersøgelse / 
behandling på et andet 
hospital 

Ambulancebehandler 
(Adgang til 
telemedicinsk 
rådgivning og evt. 
rendezvous med 
Akutlægebil) 

Observation af klinisk tilstand. Mulighed for 
monitorering af blodtryk, puls, iltmætning, 
EKG, respirationsfrekvens, 
bevidsthedsniveau.  

 
I 

 
II 

 
III 


