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Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD)
om införskaffande av s.k. "Jumbolans"
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k.
"Jumbolans". I motionen föreslår Per Carlberg m.fl. (SD) att landstinget bör
överväga att införskaffa "Jumbolans".
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Inledning
Per Carlberg m. fl. (SD) har genom en motion daterad 2015-02-17 ställt ett
antal frågor om införskaffande av ”Jumbolans”. Nedan lämnas
förvaltningens svar på motionen.
”Jumbolans” är en specialdesignad buss med både sitt- och liggplatser för samordnade
patienttransporter mellan vårdenheter. Fordonet är i första hand till för patienter som är i
behov av vård under resan. Den är utrustad med vårdpersonal och sjukvårdsutrustning
och avser vara ett alternativ till ambulans vid planerade överflyttningar mellan
vårdinrättningar eller till hemmet inför fortsatt vård, till exempel inom ASiH. Tjänsten
förekommer i fyra andra landsting. Benämningen ”Jumbolans” är ett registrerat
varumärke, motsvarande tjänst finns även under benamningen ”Ambuss”.
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Framtida organisation för prehospital vård
Uppdraget för Nya Karolinska sjukhuset och den nätverkssjukvård som ska
etableras innebär att det behöver ske en aktiv styrning av patienter till rätt
vårdnivå och vårdenhet. Det innebär även en ökad förflyttning av patienter
under vårdprocessen (s.k. intrahospitala sekundärtransporter). Den
prehospitala vården kommer att ha en central roll för att detta ska fungera.
I budget 2016 som landstingsfullmäktige fastställde 17 juni 2015 ges hälsooch sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den
prehospitala vården. Utifrån detta uppdrag pågår inom förvaltningen en
utredning om att se över möjligheten att differentiera ambulanssjukvårdens
resurser. I uppdraget ingår att kartlägga behovet av ambulanser under
olika perioder på året och hur transporter mellan vårdenheter kan
effektiviseras. Utredningen kommer även att lyfta fram förslag till framtida
prehospitala organisation, dess styrmässiga förutsättningar samt vilka
tjänster och resurser som bör ingå.
Frågan om ”Jumbolans” och behovet av samplanerade turer mellan länets sjukhus (typ
”shuttle-linje”) behöver beaktas ur ett samlat systemperspektiv, varför den bör ingå i
utredningen. Ett alternativ till ”Jumbolans” och ett sätt att differentiera
ambulanssjukvårdens resurser, är de sjuktransportenheter som har prövats i olika steg.
Sjuktransportenheterna syftar till att vara ett förstahandsalternativ vid transport mellan
vårdenheter där det finns ett behov av vård eller övervakning under resan. Möjligen finns
ett behov inom vården av att kunna boka patienttransporter utifrån fasta tider som ett
komplement eller alternativ till sjuktransportenheterna. Tjänsten behöver också värderas
ur fler perspektiv, till exempel om den även ska innebära transport av medicinsk
utrustning och prover samt ingå i landstingets beredskapsorganisation vid större
händelser och i katastrofsituationer.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ann Eva Askensten
Avdelningschef
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Motion 2015-02-17

Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans.
Sjuktransporterna mellan sjukhusen inom Stockholms län sker i landstingets regi vilket kräver att ett
flertal av landstingets ambulanser och personalresurser avsätts för denna uppgift.
I andra landsting, som exempelvis Västra Götaland, har man införskaffat så kallade Jumbolanser som
ett led i att effektivisera transporterna mellan ett flertal sjukhus i de aktuella upptagningsområdena.
Detta ger ett antal positiva effekter såsom att ett antal ambulanser kan kopplas bort från transporter
mellan sjukhus/vårdinrättningar och istället användas till akuta ärenden. Vidare är det också
miljömässigt fördelaktigare på grund av färre antal transporter och det innebär också ett billigare
alternativ än taxi och ambulans.
De jumbolanser som idag används i Västra Götaland, har 32 platser för sittande, 3 platser för
liggande samt mellan 3-6 platser för rullstolsbundna.
En jumbolans har också fördel i och med att den kan användas till annat än endast sjuktransporter;
exempelvis som en rullande röntgen eller blodbuss. Andra alternativa användningsområden är som
en mobil vårdcentral för att minska trycket på akutmottagningarna och därmed underlätta för äldre
och barnfamiljer som då slipper arrangera transport till vårdinrättningar. Jumbolansen skulle även
fungera som en värdefull resurs vid katastrofsituationer.
Med den bakgrunden föreslår vi
att
Hälso-och Sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade Jumbolanser till
Stockholms läns landsting.

Stockholm den 17 februari 2015
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