Motion
Skellefteå den 9 september 2020

Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten
i Västerbotten
Ambulansverksamheten i Västerbotten har vid återkommande tillfällen varit
föremål för politisk debatt. Tyvärr har det de senaste mandatperioderna handlat
om nedskärningar på grund av en svag regional ekonomi. I Åsele blev ambulansen
en akutbil och i Skellefteå har en nattambulans plockats bort.
Sedan 2014 har tillgängligheten till ambulans i Västerbottens försämrats tydligt.
Medianresponstiden för ambulansen, vid prio 1-larm, har ökat med ca 13 procent.
Av 2020 års inrapporterade uppgifter till Sveriges Kommuner och Regioners
statistiktjänst, Vården i siffror, framgår det att Västerbotten är tredje sämst i landet
när det kommer till tid mellan larmsamtal och ambulansens ankomst vid prio 1larm. Detta bygger på underlag från SOS-alarm.
Av Socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10), kap 2 §1,
framgår att alla landsting (idag regioner) ska upprätta en plan för
ambulanssjukvården inom sitt geografiska område. Av planen ska det framgå:
1. Vilka mål som har fastställts
2. Vilka resurser som ska finnas
3. Hur ambulanssjukvården ska vara organiserad
Flera regioner har inom ramen för denna typ av plan antagit mål för responstid. Till
exempel har Västra Götalandsregionen antagit målet att 90 % av prio 1-larmen ska
nås inom 20 min och i Region Dalarna är målet att 90 procent av länets innevånare
ska nås inom 30 minuter vid prio 1-larm.
I Västerbotten saknas denna typ av målsättningar trots att en ambulansutredning,
redan 2015, föreslog att mål för responstid skulle antas. Utredningen presenterade
ett mål om att ”80% av befolkningen skall nås av sjukvårdsinsats inom 20 minuter
prio 1-larm”.
Detta är en brist i den politiska styrningen av länets ambulanssjukvård som
Moderaterna vill åtgärda.
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Moderaterna vill ha en trygg och tillgänglig ambulanssjukvård i Västerbotten.
Allvarligt sjuka och skadade patienter ska snabbt få vård och komma till något av
länets tre akutsjukhus.
Ett tillgänglighetsmål, i form av mål för ambulansens responstid, skulle synliggöra
de politiska ambitionerna om en trygg och tillgänglig ambulanssjukvård. Det skulle
också tydliggöra resursbehovet inför regionfullmäktiges beslut om budget och
regionplan.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att regionfullmäktige ska beslutat:
Att

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till plan
för ambulanssjukvården i Västerbotten som innehåller tillgänglighetmål i
form av mål för responstid.

Att

förslaget till plan och målsättningar ska fastställas av regionfullmäktige
senast i juni 2021.

Andreas Löwenhöök
Moderaterna
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