Intensivvårdsambulansen
– framtidens patienttransport

Intensivvård i ambulans
AISABs intensivvårdsambulans är en av få enheter i landet som är specialutrustad för att transportera
patienter med särskilt vårdbehov mellan vårdenheter.
Intensivvårdsambulansen bemannas med specialistsjuksköterska och ambulanssjukvårdare från AISABs
station i Solna och är tillgänglig för uppdrag dygnet runt, årets alla dagar. Fordonet är extra stort för att
kunna ge samma intensivvård som på en intensivvårdsavdelning (IVA) på sjukhus. Personal från sjukhusen (läkare och sjuksköterska) följer oftast med under transporten.
De flesta patienter som transporteras med intensivvårdsambulansen är nedsövda och vårdas i respirator.
Fordonet har ett generöst vårdutrymme som ger möjlighet att inrymma ett vårdlag och få plats med högspecialiserad utrustning. Detta säkerställer kontinuiteten i vården av patienten. Intensivvårdsambulansen är utrustad med bland annat respirator, övervakningsutrustning, läkemedelspumpar och sugutrustning. Eftersom all medicinteknisk utrustning är energikrävande är fordonet bland annat utrustat med
generator och elverk för att säkerställa patientsäkerhet.

Vår vision
AISABs vision är att vara ledande inom prehospital akutsjukvård. Visionen utgår från vårt verksamhetsuppdrag och Stockholms läns landstings värdegrund.

Det här gör vi
AISAB – Ambulanssjukvården i Storstockholm AB – är ett bolag som bedriver ambulanssjukvård och ägs
av Stockholms läns landsting. Från våra sju ambulansstationer bemannar 260 medarbetare 27 akutambulanser, varav en utomlänsambulans och en intensivvårdsambulans. På uppdrag av Stockholms läns
landsting bedriver AISAB även transport av avlidna
För att nå framgång krävs engagerade medarbetare vilket AISAB har förmånen att ha. Att arbeta inom
ambulanssjukvården och transport av avlidna innebär att möta människor, både patienter och anhöriga,
i livets alla skeden. Det ställer höga krav på personlig mognad och gott omdöme. Inom AISAB arbetar
vi med att skapa arbetsförhållanden där frihet under ansvar, delaktighet och personligt engagemang är
viktiga delar.

Det här vill vi
AISABs verksamheter är viktiga samhällsfunktioner som ska fungera väl dygnet runt årets alla dagar.
Med det menas att vi förenar vård, kvalitet, forskning och utveckling i ett ständigt förbättringsarbete som
vi delar med oss av till övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter.
Ambulanssjukvård är ofta det första viktiga steget i en vårdkedja. Kraven på att göra rätt bedömning och
behandling är mycket höga. Vår strävan är att alltid göra vårt bästa för att leva upp till våra patienters
och deras anhörigas förväntningar och att de ska känna sig trygga i våra händer. Vid varje enskilt möte
ska patientnyttan vara vägledande för all vår personal.

Högspecialiserad vård
Intensivvårdsambulansen verkar inom hela Stockholms län. Förutom att verka i Stockholms län utför
AISAB även intensivvårdsuppdrag åt andra landsting och regioner. Inom dessa uppdrag samarbetar
vi framför allt med ECMO (Extra Corporeal Membran Oxygenering) och PETS (Pediatric Emergency
Transport Service), men även med intensivvårdsavdelningar. I de fall det behövs samarbetar vi även med
flygbolag som transporterar patienter över hela Sverige.
I och med den specialisering av hälso- och sjukvården som nu sker, exempelvis i och med byggandet av
Nya Karolinska Universitetssjukhuset, kommer det i framtiden att krävas fler transporter med högspecialiserad sjukvård mellan vårdenheter. I framtiden kommer AISABs intensivvårdsambulans att ha en
ännu viktigare roll för att den högspecialiserade sjukvården ska fungera optimalt.
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Arbetet i Intensivvårdsambulansen är både krävande och utmanande, men det ger också mycket tillbaka. Det är inte ovanligt att de som arbetar på enheten ställs inför olika problem som snabbt måste lösas
för patientens bästa, vilket kräver ett stort mått av flexibilitet. Känslan av att ha uträttat något viktigt för
någon annan ger en hög känsla av tillfredsställelse.

”Att behandla patienter och arbeta för den bästa lösning och ge den bästa
vården är en utmaning varje dag. Ibland kan en transport med intensivvårdsambulansen vara livsavgörande för en patient. Då känns det än viktigare att
vi finns. Mina arbetsdagar är intressanta och givande! Med intensivvårdsambulansen möter vi människor, med andra sjukdomar och andra behov än i
det ”vanliga” ambulansarbetet, något som berikar vårt arbete.”
Milo, ambulanssjuksköterska, AISAB Solna
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