Prislista för ambulanstransporter Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019
Obs! Det kan förekomma variationer i utbudet för respektive landsting/region.

Vägambulans
Ersättning utgår för transport från ambulansstation tills ambulansen är åter till ambulansstationen eller att nytt uppdrag påbörjas under återtransport.
Transporter >=20 km
97 kr/km
Transporter <20 km
1 940 kr/patient (minimumsträcka 20 km debiteras)
Väntetid bemannad ambulans
416 kr/kvart (undantaget första kvarten)
Bedömningsbil/singelresponder (enmans bemannad) >=20 km
51 kr/km
Bedömningsbil/singelresponder (enmans bemannad)<20 km
1020 kr/patient
Vid transport av fler patienter i samma ambulans utgår ersättning enligt följande:
En liggande och en sittande patient
104 kr/km
Två liggande patienter
112 kr/km
Två liggande och en sittande
117 kr/km

Ambulanshelikopter och ambulansflyg
Uppdrag <1 timme debiteras med 83 471 kr (minimiavgift)
Uppdrag >1 timme debiteras med 83 471 + 8 347 kr per påbörjad period om 6 minuter.
Taxan debiteras;
vid transport av utomlänspatient till sjukvårdsinrättning eller mellan sjukvårdsinrättningar, då helikopterpersonal behandlar
patient på plats och avtransport sker på annat sätt än med helikoptern, t ex med markambulans.
Ovanstående innebär att debitering enligt fastställd taxa sker vid alla påbörjade uppdrag med patientomhändertagande.Taxan debiteras inte om uppdraget
avbryts utan att patienten erhållit vård av personal från helikoptern.
Tiden för vilken debitering räknas är effektiv flygtid (Main Flight Time, MTF), dvs den tid helikoptern är i luften. Tiden beräknas från start, antingen från
helikopterbasen eller från annat ställe, till återkomst antingen till helikopterbasen eller till den plats varifrån uppdraget påbörjades.
Akutbil debiteras enligt gällande priser för ambulanstransporter.

I övrigt tillämpas de regler som återfinns i Riksavtalet för hälso- och sjukvård.

Övriga kostnader
Extrakostnader som till sin natur eller omfattning är utöver vad som ingår i debiterad tid debiteras enligt faktisk kostnad. Variabelt pris.

Behandling/väntetid Neo-, IVA- och ECMO-team
Behandling/väntetid på avhämtande sjukhus, dock med undantag för den första kvarten.
Neo-team: Neonatolog och barnsjuksköterska
IVA-team: Intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska
ECMO-team: Intensivvårdsläkare, intensivvårdssjuksköterska och perfusionist Debiteras
enligt Region Uppsalas prislista för Konsulter och andra arvoden.

