Folkpartiet liberalerna

Interpellation av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilar
En ambulansupphandling i Stockholms län pågår. Enligt underlaget för
upphandlingen ska antalet akutbilar minska från fyra till två. Akutbilarna
ska placeras i Sollentuna och Huddinge. Det innebär att akutbilarna i
centrala delarna av Stockholms stad kommer att tas bort. Motiveringen
verkar vara att antalet sjuksköterskebemannade ambulanser kommer att öka.
Detta enligt nya krav från Socialstyrelsen. Dispens från kravet på
specialistutbildad sjuksköterska kan ges till februari 2008. Ambulanserna
kommer då att ha minst en sjuksköterska i besättningen.
De nya ambulansavtalen träder i kraft i februari 2005. Finns det då risk att
vissa ambulanser p g a dispensreglerna inte kommer att bemannas av en
sjuksköterska förrän år 2008?
Jag tycker att det är underligt att ta bort akutbilarna i de mest tätbefolkade
delarna av länet, där det rör sig många personer stora delar av dygnet. Min
uppfattning är att akutbilarna gjort bra insatser vid akuta sjukdomsfall och
vid olyckor. Akutbilarna har också kunnat vara i medicinsk beredskap vid
större polis- och räddningsinsatser.
Jag undrar om det gjorts några konsekvensanalyser av förslaget att dra in
akutbilarna? Kommer ambulanserna i de centrala delarna av länet att
bemannas snabbare med sjuksköterskor än i övriga delar, eftersom de
centrala akutbilarna dras in? Hur snabbt kommer ambulanserna i hela länet
att kunna bemannas med minst en sjuksköterska? Tio ambulanser kommer
att undantas från kravet på sjuksköterskebemanning.
Tidigare har beslut tagits om att dra in den särskilda ambulanshelikoptern
under sommaren. Jag tycker därför att det finns anledning att hysa viss oro
inför utvecklingen av den prehospitala akutsjukvården.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) följande:
•

Har någon konsekvensanalys gjorts inför beslutet att dra in
akutbilarna i Stockholms centrala delar?
• När kommer samtliga akutambulanser i Stockholms centrala delar
att vara bemannade med minst en specialistutbildad sjuksköterska?
• Innebär förändringarna att den prehospitala akutsjukvården
försämras?
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