Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r,
Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport

Fpa

ALLA PUNKTER PÅ BLANKETTEN SKALL FYLLAS I.
Personbeteckning Födelsedatumet och identifikationsdelen.
Datum då uppdraget började.
Datum
Enhet
Löpande transp.nr
Beställare
Start från
Utryckningsadress
Vidaretransport
Utryckningskod
Transport-/X-kod
Patienten transporteras på extra
plats
Hemkommun
Utlänning

Samtalet började kl.

Bilens nummer/kommunkod.
Uppgift i anslutning till serviceproducentens bokföring.
Om beställaren inte är en nödcentral uppges namnet på beställaren.
Om bilen inte startar från stationeringsstället uppges den adress från vilken bilen
startar.
Kryssas för om utryckningsadressen är densamma som patientens hemadress.
I annat fall uppges adressen.
Kryssas för då en patient som inte skrivits in förflyttas till en annan vårdinrättning.
Nödcentralens eller uppdragsmottagarens bedömning av utryckningens art, hur
brådskande den är.
Ambulansförarens bedömning av transportens art och hur brådskande den är samt
utredning om patientens sjukdomstillstånd/situation. Tabell 1. X-koder, ej transport.
Kryssas för när ansökan gäller en patient som transporteras på en extra plats. För
varje patient i samma transport ifylls en separat blankett och blanketterna sänds
tillsammans till FPA-byrån.
Patientens hemkommun uppges.
Kryssas för om det gäller en person som inte är försäkrad i Finland. Patienten
debiteras för kostnaderna för hela resan om han inte är berättigad till ersättning enligt
EU-/EES-lagstiftningen eller en överenskommelse om social trygghet, kopia av
blankett från bosättningslandet eller av det europeiska sjukvårdskortet bör vara med.
Tidpunkt då samtalet till nödcentralen/uppdragsmottagaren började.
då ambulansen startade mot utryckningsadressen.
då ambulansen anlände till utryckningsadressen.
då ambulanspersonalen var framme hos patienten.
då transporten av patienten inleddes.

Uppdraget började kl.Tidpunkt
Framme kl.
Tidpunkt
Hos patienten kl.
Tidpunkt
Transporten inleddes Tidpunkt
kl.
Patienten avlämnad kl. Tidpunkt
Uppdraget slutfört kl. Tidpunkt

då patienten avlämnades vid vårdinrättningen eller transporterades hem.
då ambulansen är tillbaka på sitt stationeringsställe eller får ett nytt

uppdrag.
Utryckningen gäller Vid trafikskada uppges registernumret på den bil som är inblandad i olyckan samt
försäkringsbolag. Vid arbetsolycksfall uppges försäkringsbolag.
Ersätts inte av FPA Uppgift i anslutning till serviceproducentens debitering.
Referensnummer
Uppgift i anslutning till serviceproducentens bokföring.
Körkm totalt
Grundavgift
Tilläggsdebitering
Andre förare
Väntetid
Totalt
Självrisk
FPA debiteras
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Körkilometrar från uppdragets början till dess slutförande.
Ifylls enligt Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport.
–“–
–“–
–“–
De totala kostnaderna för resan.
Självriskandel som uppbärs av patienten.
Reseersättning som söks genom direktersättningsförfarande.

Uppgifter om akutvårdssituationer då ingen transport har skett sänds till FPA (X – 8).
Fallen beskrivs så ingående att det senare är möjligt att rekonstruera händelseförloppet.

Fallbeskrivning

1) Symtom; beskriv symtomen, deras utveckling, tidpunkt.
2) Anfall; hurudant anfall, tidpunkt.
3) Hur har patienten blivit skadad; hur har skadan uppkommit, rörelseenergi
(i vilken hastighet, hur långt har pat. slungats, och fallhöjd), tidpunkt.
Enheten för första Ankomsttiden för den enhet som varit först på platsen.
akutomhändertagande framme kl.
Patientens tillstånd Symtom och fynd, förstahandsintryck.
vid anträffandet
Uppföljning kl.
Blodtryck
Pulsfrekvens
Rytm
Andningsfrekvens
Andningsljud
PEF
ETCO2
SpO2
Medvetandegrad
(GCS)
Smärta
B-gluc.
Alkometer
Temperatur, var

Systoliskt/diastoliskt mmHg.
Hur många slag i minuten, känns pulsen vid handleden eller halspulsådern.
Den rytm som visas på monitorn.
Hur många andetag i minuten.
Undersökningsresultatet antecknas med symboler/bokstäver.
Maximalt utandningsflöde i proportion till längd/ålder.
Koldioxidhalten i utandningsluften.
Syremättnad i blodet, perifert, i procent.
Bästa respons med siffror (GCS = Glasgow Coma Scale), Tabell 2.
Smärtgradering på skalan 0 – 10, patientens egen bedömning.
Resultatet av blodsockermätning.
Den alkoholhalt som mätaren visar vid blåstest.
Var är temperaturen uppmätt eller temperaturgräns; var blir huden sval.

Behandling och behandlingsrespons
All behandling som patienten fått samt behandlingsresponsen antecknas.
Kryssas för när läkare har konsulterats eller när läkare är närvarande. Förutom namn
och tjänsteställe uppges de behandlingsinstruktioner som läkaren har gett.
Hälsovårdsinrättningens intyg
Mottagande vårdinrättnings namn och stämpel. Om det gäller besök vid flera hälsovårdsenheter uppges alla vårdinrättningar och transportrutten. Transportrutten kan
också uppges i kolumnen Utryckningsadress.
Tabell 1.

Tabell 2.

X-koder, ej transport
X – 1 Avliden
X – 2 Pat. överlämnad till polisen
X – 3 Hjälp från annan myndighet (hemsjukskötare)
X – 4 Annan vårdtransport (t.ex. en annan
ambulans, taxi, privat fordon)
X – 5 Ej behov av medicinska åtgärder
GCS, Glasgow Coma Scale
Maximipoäng 15
1 Ögonöppning
2
Spontan
4
Vid tilltal
3
Vid smärta
2
Ingen ögonöppning 1
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Tal
Orienterad
Desorienterad
Enstaka ord
Oförståeliga ljud
Inget ljud

X–6
X–7
X–8
X–9
X–0

5
4
3
2
1

Pat. vägrade ta emot hjälp
Pat. kunde inte hittas
Pat. fick behandling på stället
Uppdraget inställt
Tekniskt körhinder (t.ex.
fordonsskada)

3 Rörelse
Lyder uppmaning
Lokaliserar smärta
Drar undan vid smärta
Flexion
Extension
Ingen rörelse

6
5
4
3
2
1

