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Förvaltningsnamn
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Landstingsfullmäktige

Motion – Försök med lättvårdsambulans
Inledning
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg, SD
Landstingsfullmäktige besluta
att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet med
lättvårdsambulanser i länet
Beredning
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
som framför följande.
Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från medicinsk
programgrupp ambulans och akutmottagning. Representanter för länets
övergripande ambulansverksamhet har medverkat med information. Utskottet har
också tagit del av andra landstings beskrivningar av lättvårdsambulanser.
Antalet ambulanser i länet är detsamma sedan mitten av 1990-talet, då den senaste
ambulansutredningen gjordes. Sedan dess har belastningen på
ambulanssjukvården ökat markant, år från år. Bara under de senaste åren har
antalet ambulansuppdrag ökat från 28 052, 2007 till att vara 37 226, 2011.
Prognosen för 2012 är cirka 40 700 uppdrag.
En av flera orsaker till ökningen är förändringar i samhället där invånarna vill ha
en snabb och högkvalitativ vård direkt. Specialistvården utvecklas också snabbt,
vilket gör att antalet ambulanstransporter mellan länets sjukhus och regionsjukhus
ökar.
Representanter för medicinsk programgrupp ambulans och akutmottagning har
varit på studiebesök i Landstinget Kronoberg och Västra Götaland, Södra
Älvsborgs län, där de har lättvårdsambulanser. Landstinget Kronoberg har det
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sedan några år tillbaka, medan Södra Älvsborgs län nu har ett projekt med
lättvårdsambulans, där ambulansen är placerad i Borås. Mätningar som de gjort
visar att lättvårdsambulansen ökat akutambulansernas tillgänglighet från 73-75 %.
I Kronoberg bemannas lättvårdsambulansen med den ordinarie
ambulanspersonalen, enligt ett schema. I Borås har de särskild avdelad personal
som bemannar lättvårdsambulansen.
En lättvårdsambulans är öppen mellan förarplatsen och patientutrymmet. Den
bemannas av en erfaren ambulanssjuksköterska och har samma utrustning som en
akutambulans, med undantag av fixationsutrustning. En lättvårdsambulans kostar
cirka 800 000 kronor. Den kan jämföras med en vårdavdelning, medan
akutambulansen, som kräver dubbelbemanning jämförs med en mobil
akutmottagning/ intensivvårdsavdelning och kostar cirka 1,2 miljoner kronor.
En lättvårdsambulans kan ta hand om prio 3 transporter d.v.s. överflyttning av en
patient med ett visst vårdbehov mellan sjukvårdsinrättningar. Det finns tyvärr
ingen statistik över hur många sådana transporter som görs i vårt län.
För att ambulanssjukvården ska klara sitt uppdrag konstaterar den medicinska
programgruppen ambulans och akutmottagning att någon form av resurstillskott är
ofrånkomligt.
Utskottets ledamöter ställer sig därför positiva till att en utredning av hela
ambulanssituationen görs, men att verksamheten sedan ska avgöra hur resurserna
kan användas på bästa sätt.
Förslag till beslut
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet
landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag.
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Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset
Eksjö

§ 121

Motion – Försök med lättvårdsambulans (LJ2012/456)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna,
landstingsfullmäktige besluta:
- Att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet
med lättvårdsambulanser i länet.
Motionen anmäldes 2012-04-19 för utskottet som förde en
kort diskussion. Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera
för motionens beredning.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-09 fick
sekreteraren i uppdrag att ta reda på om andra landsting har
eller har haft lättvårdsambulanser. Vad de menar med
lättvårdsambulans, hur den används och eventuellt varför
den togs bort. Motionen skulle också lämnas till medicinsk
programgrupp (MPG) ambulans och akutmottagning för att
få deras synpunkter. Planeringsgruppen ville också att
utskottet skulle få information om ambulansverksamheten,
vid ett sammanträde.
Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 enades ledamöterna
om att invänta svar från MPG ambulans och akutmottagning. Sekreteraren meddelade att information
kommer att lämnas vid utskottssammanträdet 2012-11-15,
samt att landstingen i Kronoberg, Dalarna, Södra Älvsborg,
Västra Götaland och Läkartransporter i Göteborg är några
som enligt sina hemsidor på internet, infört lättvårdsambulanser. Lättvårdsambulanserna används främst för
överflyttningar av patienter och som ”förstärkta”
sjuktransporter.
Planeringsgruppen enades om vid sammanträdet 2012-10-31
att tills vidare, avvakta kontakter med andra landsting.
Vid utskottets sammanträde 2012-11-15 lämnades
information om ambulansverksamheten, samt skriftligt svar
med synpunkter från MPG ambulans och akutmottagning.
Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att
ambulanssjukvården behöver uppmärksammas. Utskottet var
överens om att en utredning behövs, samt att ett yttrande ska
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lämnas. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till
yttrande, där motionen ska vara besvarad.
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30. Föreliggande
förslag godkändes och bifogades kallelsen till dagens
utskottssammanträde.
Utskottet har diskuterat förslaget till yttrande vid morgonens
gruppmöten.
Beslut
Utskottet är överens om en redaktionell justering i förslaget
till yttrande.
Sista meningen i yttrandet lyder ”Utskottets ledamöter
ställer sig därför positiva till att en utredning av hela
ambulanssituationen görs, men att verksamheten sedan ska
avgöra hur resurserna kan användas på bästa sätt.”
Socialdemokraterna yrkar följande ändring ”Utskottets
ledamöter ställer sig därför positiva till att en utredning av
hela ambulanssituationen görs. Därefter får prövas eventuellt
tillskott, samt hur detta ska användas.”
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.
Majoritetspartierna yrkar bifall till föreliggande förslag till
yttrande, att motionen är besvarad.
Ordföranden ställer proposition på majoritetspartiernas
yrkande och Socialdemokraternas ändringsyrkande.
Utskottet beslutar att avslå Socialdemokraternas
ändringsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på
majoritetspartiernas yrkande att motionen är besvarad och
Sverigedemokraternas yrkande att bifalla motionen.
Utskottet avslår Sverigedemokraternas yrkande och beslutar
därmed enligt majoritetspartiernas yrkande, att motionen är
besvarad.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig
för egna yrkanden.
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Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Lindgren

Carina Bardh

Jönköping 28 mars 2012

Motion Sverigedemokraterna
Landstingsfullmäktige Jönköpings län

Försök med lättvårdsambulans
I flera landsting pågår redan försöksverksamhet eller permanentad verksamhet med
lättvårdsambulanser. Lättvårdsambulanser är ambulanser med något mindre utrustning än vanliga
ambulanser. De är bemannade med endast en sjuksköterska. De är inte utryckningsfordon. Om
patienten skulle försämras stannas fordonet och patienten får hjälp av sjuksköterskan. Har
försämring av patienten inträtt, som inte kan handläggas av sjuksköterskan tillkallas akutambulans.
Patienten får inte vara sämre än att den kunnat vårdas på vårdavdelning. Andningsoxygen liksom
infusioner kan administreras under överflyttningstransporter.
Vid den föreslagna försöksverksamheten bör lättvårdsambulanserna placeras i områden där
akutambulanserna idag har mycket hög beläggning. Lättvårdsambulanser har många fördelar:
 Personalkostnaden halveras.
 Akutambulanser i slutet av sin livslängd kan användas.
 Sjukhusavdelningar kan få snabbare avtransport av färdigbehandlade patienter och öka i
effektivitet.
 Lättvårdsambulanser kan även vara en resurs i katastrofsituationer. Ytterligare en
sjuksköterska samt en möjlighet att få in skadade i värmen alternativt avtransport av
lätta skador.
 Möjlighet för personal med lätt nedsatt fysisk arbetsförmåga att fortsätta arbeta.
Sverigedemokraterna yrkar därför
att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet med lättvårdsambulanser i länet.

Kristina Winberg (SD)
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Landstingets kansli, sal A

Motion: Försök med lättvårdsambulans
§ 21
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Kristina
Dnr
LJ2012 Winberg, Sverigedemokraterna
/456
att Landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet
med lättvårdsambulanser i länet.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande
och föreslår att motionen är besvarad.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

