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Svar på interpellation 2015:2 av Catarina Wahlgren (V) om tillgång
till ambulans i Norrtälje kommun
Catarina Wahlgren har ställt följande frågor till mig om tillgång till ambulans i Norrtälje
kommun:
1. Anser du att antalet ambulanser i länet är tillräckligt?
2. Tycker du att det är rimligt att länet norr om Norrtälje (dryga 5 mil till norra
länsgränsen från Norrtälje stad) kan vara utan ambulans så lång tid som ett par
timmar per dag?
3. Har du några ambitioner att göra en översyn av systemet med gränslös dirigering
inom den närmsta tiden?
Som svar vill jag anföra följande:
Gränslös dirigering av ambulanser inom Stockholms län innebär att enheterna kan
förflyttas inom länet och vid behov även utföra uppdrag i närliggande län. Det är ett sätt
att skapa en flexibel organisation inom den prehospitala sjukvården. Att låsa ambulanser
till geografiska platser skapar ett stelbent system som inte är till gagn för vare sig
patienter eller personal. Beläggningsgraden för de 2 enheter som finns stationerade i
Norrtälje ligger i genomsnitt på 34 procent på årsbasis. Det finns tillfällen med högre och
lägre beläggning. Vid tillfällen då toppar inträffar inträder den gränslösa dirigeringen.
Interpellantens frågeställning rör specifikt Norrtälje och de norra delarna av länet. I detta
fall finns också samverkansavtal med Uppsala om att bistå med ambulans och
ambulanshelikopter över länsgränserna om behov uppstår. Det finns även en
ambulanshelikopter stationerad i länet under hela året. Under sommarmånaderna utökas
antalet ambulanshelikoptrar till två.
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Det ligger i larmoperatörens uppdrag att ha en överblick över var ambulansresurserna
befinner sig och vid behov dirigera om dem. I uppdraget ligger också att se till att den
prehospitala vården är patientsäker och har hög tillgänglighet i hela länet.
För att uppnå goda resultat inom ambulanssjukvården har Alliansen under de tre senaste
åren utökat antalet ambulanser med 10 nya. Dessa ambulanser har placerats ut i länet
utifrån rådande behov. Om ambulanserna i Norrtälje befinner sig på ett uppdrag på annan
plats i länet flyttas andra ambulanser dit för att täcka upp. Detta medför att det ökade
antalet ambulanser, oavsett placering i länet, stärker upp hela ambulansorganisationen.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 11 februari 2015

Marie Ljungberg Schött

