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Angående bemanningen av ambulansen i
sommar
Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M), ställer fem frågor om bemanningen av
ambulansen:
•

Kommer antalet aktiva ambulanser minska under sommaren? Om ja,
med hur många?

•

Vilka kommuner kommer att drabbas av minskad tillgänglighet till
ambulans?

•

Hur kommer detta påverka patientsäkerheten?

•

Kommer Region Västmanland, även under sommarmånaderna, nå 90
procent av alla prioritet 1-uppdrag inom 15 minuter?

•

Vad avser du att göra på kort och lång sikt för att säkerställa
bemanningen och arbetsmiljö för personalen inom
ambulanssjukvården?

Precis som tidigare somrar görs förändringar inom ambulansverksamheten. Totalt
handlar det om en bil nattetid i Arboga, en bil dagtid i Fagersta och två bilar dagtid i
Västerås. Ambulanssjukvården är en länsorganisation – ingen kommun drabbas
specifikt då resurserna i länet fördelas efter behov – något som för övrigt sker hela
året.
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Förändringen bedöms inte påverka patientsäkerheten då larm av typen prio 1 inte
påverkas. De konsekvenser som kan uppstå är att väntetider för larm som inte är
prio 1 får en något längre väntetid samt att förmågan till att utföra andra
transporter kan påverkas. Målet gällande prio 1-larm bedöms inte påverkas av
förändringarna.
När det gäller bemanningen av hälso- och sjukvården är sommaren en stor
utmaning, i synnerhet gäller det kliniker med verksamhet dygnet runt, året om.
Ambulansverksamheten har i jämförelse med andra delar av sjukvården relativt
goda förutsättningar att rekrytera personal, och bedömningen är att man klarar den
långsiktiga kompetensförsörjningen på ett tillfredställande sätt. De förändringar
som görs under sommarmånaderna kan motiveras då det inte bedöms påverka
patientsäkerheten.
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Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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