MOTIONSYTTRANDE
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2018-03-27

Motion nr 11-2017 från Henrik Agerhäll (-). Debitera för ambulansresor
I Sverige i dag är det ett fåtal landsting/regioner som tar en patientavgift för ambulanstransporter. Om syftet med denna avgift är att påverka patienters sökmönster
och för att minska antalet ambulansuppdrag är oklart. Det finns i så fall inga tydliga
hållpunkter för att patientavgift fungerar som incitament för att minska antalet ambulanstransporter.
Ett av de landsting/regioner som infört avgift är Region Jämtland/Härjedalen, där
man debiterar patienter en avgift för ambulanstransport sedan ett antal år tillbaka.
Statistik därifrån visar att man har högre antal ambulanstransportuppdrag per 1 000
invånare än i Västerbotten. Västerbotten hade under 2016 113 ambulansuppdrag/1 000 invånare medan Jämtland/Härjedalen hade 129 ambulansuppdrag/1 000
invånare. Något tydligt samband mellan införande av patientavgift för ambulansresa
och minskad ambulansvolym kan alltså inte påvisas av detta.
Som Henrik Agerhäll (-) skriver finns en risk att enskilda medborgare i behov av
ambulans avstår att kontakta sjukvården om man vet att ambulanstransporten
kommer att kosta pengar, i så fall vore detta olyckligt. Det finns heller ingenting som
säkerställer att det är de patienter som har minst behov av ambulanstransport som
väljer att avstå denna vårdinsats.
Sammanfattningsvis ser Västerbottens läns landsting ingen anledning att införa
patientavgift vid ambulanstransporter. Ett effektivare sätt att påverka nyttjandet av
landstingets sjuktransportresurser är att utveckla säkrare och bättre rutiner för bedömning och prioritering av inkommande samtal till SOS-Alarm via 112, så att
patienter hänvisas till rätt vårdnivå och därmed rätt transportresurs. Akutsjukvården i
Västerbotten arbetar tillsammans med SOS-Alarm för att förbättra den bedömning
som görs av operatörer vid SOS-Alarm när medborgare ringer 112 vid akuta sjukdomstillstånd. Vidare kan man med andra metoder än avgift försöka påverka befolkningens attityder till att nyttja eller kräva ambulans vid lindriga skador och sjukdomar.
Motionen avslås.
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