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Sammanfattning
Som en del av överenskommelsen God och nära vård år 2021 vill SKR tillsammans
med regeringen stimulera till utveckling av ambulanssjukvården.
Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden
inom överenskommelsen God och nära vård år 2021. Det omfattar totalt 2,4 miljoner
kronor för region Västerbottens del och är ett nytt delområde. Regionerna ska
genomföra insatser som syftar till att:




utveckla ambulanssjukvården
göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård
innebär
Medlen kan exempelvis användas till:


Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och
sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära vård som
högspecialiserad vård.
 Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad
samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
 Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården.
Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
 Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter.
Det kan t.ex. handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer
som exempelvis den statliga räddningstjänsten.
Då hela det riktade bidraget i överenskommelsen för God och nära vård redan sedan
tidigare år har fördelats till olika verksamheter i regionens permanenta budget, finns
inte medel att frigöra inom överenskommelsen för det nya delområdet
ambulanssjukvård år 2021. Insatserna enligt överenskommelsens delområde är väl
kända av verksamheten och man har under året arbetat med utveckling. Från Hälsooch sjukvårdsnämnden och dess förvaltning har kommit önskemål om att se över
möjligheter att finansiera denna del av överenskommelsen på annat sätt år 2021, då
det inte ryms inom det riktade bidraget. Dialog har skett med regiondirektör och
ekonomidirektör kring möjligheter att under år 2021 finansiera förstärkning av
ambulanssjukvården enligt överenskommelsen God och nära vård genom medel från
överskott från PCR tester. Det är ett statligt bidrag inom regionstyrelsen som regionen
erhåller efter antal självtester som regioninvånare genomför.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar regionstyrelsen att besluta om att stärka
ambulanssjukvården med 2,4 miljoner kronor år 2021 i enlighet med delområdet inom
överenskommelsen God och Nära Vård.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar regionstyrelsen att besluta om att stärka
ambulanssjukvården med 2,4 miljoner kronor år 2021 i enlighet med delområdet inom
överenskommelsen God och Nära Vård.
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