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Sammanfattning

Ambulanssjukvården i Södra Lappland bedrivs idag på entreprenad av
Premedic och Falck ambulans med undantag för Lycksele, Åsele och Malå där
regionen bedriver ambulans och akutbil i egen regi. Eftersom ambulansen,
framför allt på de mindre orterna, har relativt få uppdrag finns här en resurs
som regionen skulle vilja nyttja i högre omfattning inom primärvården och vi
ser även stora möjligheter till samverkan med kommunerna.
En integration av ambulanssjukvården i Region Västerbottens primärvård
skulle innebära en kompetenshöjning för personalen och öka kvaliteten vid
omhändertagande av patienten. Ärendet har tagits upp i HSN och FSG i maj
2020.
Nuvarande avtal löpte ut sista augusti 2020 och första optionsåret sträcker
sig till och med 31 augusti 2021. Avtalet gäller ytterligare 3 års optionstid. En
eventuell förlängning måste avtalas senast 6 månader innan gällande
optionstid går ut.
Då tiden är knapp och det dessutom kan vara en fördel att inte ta över
samtliga stationer vid ett tillfälle, föreslås att tre stationer tas över av Region
Västerbotten inom optionsåret 2021; Vindeln som är en kustnära ort samt
Vilhelmina och Storuman som är de största orterna i södra Lappland.
Övertagandet föreslås alltså ske i en process med flera steg.
Steg 1.Övertagande av ambulanssjukvården i Vindeln, Vilhelmina och
Storuman att bedrivas i Region Västerbottens regi per den 1/9 2021
Steg 2. Integrering av ambulanssjukvård i primärvården för
samverkansvinster.
Steg 3. Övertagande av ambulanssjukvården för övriga orter; Norsjö och
resterande i Södra Lappland vid avtalets utgång under 2024.
Förändringsprocessen ska vidare resultera i en tydlig funktionsbeskrivning av
tjänsten. Processen ska även resultera i en utveckling och
kompetensförsörjningsplan utifrån ambulanssjukvården i Region
Västerbotten. Det ska vara tydligt för alla vem som har arbetsmiljö- och rehab
ansvar. För detta behövs ett lokalt ledaransvar för att säkra trygghet och
kvalitetssäkring av den lokala organisationen.
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Samverkansfördelar ska lösas lokalt mellan primärvård och ambulanssjukvård
och utifrån förutsättningar kan dessa lösningar variera mellan orterna. Det ska
etableras tydliga ramar för arbetsuppgifter och funktioner genom lokala
samverkansplaner. Gruppledare ska tillsättas på respektive ort.
För att lösa ut nästa optionsdel i avtalet skall detta meddelas senast den 28
februari 2021 till de aktuella entreprenörerna.
Beredningsgruppen bestående av avdelningschefer från primärvården på
berörda orter samt avdelningschefer för ambulanssjukvården har deltagit
i beredningen av förslaget.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Återtagande sker av ambulanssjukvård som för närvarande är utlagd på
entreprenad till regionens egen regi. Återtagandet sker i två etapper. För
Vindeln, Vilhelmina och Storuman genomförs förändringen under optionsåret
2021.De övriga orterna, Norsjö och resterande i södra Lappland återtas vid
avtalets utgång 2024.
Den nya organisationen ska organiseras i samarbete mellan primärvård och
ambulanssjukvården med fokus på omställningen mot nära vård och
samverkansvinster.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Bäckström (C) föreslår följande tillägg i beslutet:
Inför återtagandet av ambulanssjukvården i de övriga orterna, Norsjö,
Dorotea, Sorsele och Tärna ska även alternativ med delad entreprenad i
samarbete med hälsocentral/sjukstuga utredas. Det är viktigt att tillvarata det
stora lokala engagemang som finns i södra Lappland i ambulansfrågan både
vad gäller lokal- och personkännedom men även vad gäller de befintliga
kompetenser och möjligheter till samverkansvinster.
Beslutsgång
Ordförande Anna-Lena Danielsson frågar om arbetsutskottet bifaller eller
avslår Lars Bäckström (C) tilläggsyrkande och finner att förslaget bifalls.
Beslut
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Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Återtagande sker av ambulanssjukvård som för närvarande är utlagd på
entreprenad till regionens egen regi. Återtagandet sker i två etapper. För
Vindeln, Vilhelmina och Storuman genomförs förändringen under optionsåret
2021.De övriga orterna, Norsjö och resterande i södra Lappland återtas vid
avtalets utgång 2024.
Den nya organisationen ska organiseras i samarbete mellan primärvård och
ambulanssjukvården med fokus på omställningen mot nära vård och
samverkansvinster.
Inför återtagandet av ambulanssjukvården i de övriga orterna, Norsjö,
Dorotea, Sorsele och Tärna ska även alternativ med delad entreprenad i
samarbete med hälsocentral/sjukstuga utredas. Det är viktigt att tillvarata det
stora lokala engagemang som finns i södra Lappland i ambulansfrågan både
vad gäller lokal- och personkännedom men även vad gäller de befintliga
kompetenser och möjligheter till samverkansvinster.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ambulanssjukvård i regionens regi för integrerat nyttjande
med primärvården i Vilhelmina, Vindeln och Storuman.
 Bilaga 1. Exempel organisering ambulanssjukvården HSN 1196-2020
 Bilaga 2. Kalkyl ambulans HSN 1196-2020
 Bilaga 3. Entreprenader 2019-2020, HSN 1196-2020
 Ambulansen HSN210204
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