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Prehospital vård i Region Skåne
Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Region Skåne

1. Sammanfattning
Den prehospitala vården utgör en mycket viktig del av det samlade sjukvårdssystemet,
med stor betydelse för befolkningens trygghet och för vårdens akutprocesser och hur
hela vårdorganisationen används.
För att ge underlag till beslut om mål och strategier för den prehospitala vården och
beslut om framtida lösningar för organisering, drift och dimensionering av Region Skånes
prehospitala insatser inklusive ambulanssjukvård, har en översyn av dessa verksamheter
genomförts.
Denna rapport från översynen belyser nuläge och aktuella problem i den skånska
ambulanssjukvården med en jämförelse mellan ambulansdistrikten. Rapporten belyser
även framtidens krav och utmaningar för den prehospitala vården i Skåne och behandlar
frågan om hur tillgänglighet och kvalitet i ambulanssjukvården kan förbättras ytterligare,
samt vilken betydelse styrning och ledning, organisering och driftform bedöms ha för
framtida utveckling och resultat.
Nulägesbeskrivningen lyfter bland annat fram följande punkter som kännetecknande för
situationen i den skånska ambulanssjukvården:


Tillgängligheten till ambulanssjukvård i Skåne når inte fullt upp till det
fastställda 90 % - målet. De uppmätta insatstiderna uppvisar dessutom en
betydande variation mellan olika kommuner. Detta är dock inte någon
försämring jämfört med situationen under tidigare år. Tvärtom har
insatstiderna förkortats i flera kommuner genom de särskilda åtgärder som
vidtagits de senaste åren.



Resurserna i termer av antal ambulanser i ambulanssjukvården är väl
dimensionerade i jämförelse med dimensioneringen hos andra
sjukvårdshuvudmän. Skillnaden ligger i hur ambulansresurserna används.
Resursanvändningen och tillgängligheten till ambulanssjukvård i Skåne kan
mot denna bakgrund förbättras med befintliga resurser.



Kompetensförsörjningen är idag och för framtiden ett betydande problem för
ambulanssjukvården. Personalomsättningen är hög framför allt i det
Sydvästra ambulansdistriktet och personalrörligheten mellan distrikten är
påtaglig.



Efter många års regional ledning och samordning noteras idag en jämn och
god kvalitet i den skånska ambulanssjukvården, oberoende av distrikt och
utförarorganisationens driftform.



I jämförelsen mellan ambulansdistrikten och de tre olika leverantörerna
konstateras framför allt skillnader i synsätt, prioriteringar, ledarskap. Bland
annat vad gäller kompetensmix bland medarbetarna och kraven på
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ambulansernas prestanda och utrustning, beskaffenhet. Detta återspeglas
också i en skillnad i kostnadsnivå. Några objektivt noterbara skillnader i
kvalitet kan däremot inte konstateras.


Det uttrycks en tydlig frustration, oro, resignation och viss förtroendekris
bland många av ambulanssjukvårdens medarbetare. Denna oro rör främst
personalförsörjning och möjlighet till personlig kompetensutveckling, men
även i viss mån Region Skånes långsiktiga utveckling av
ambulanssjukvården. Hos en av utförarorganisationerna finns bland många
anställda även ett uttalat misstroende mot den egna arbetsgivaren

Rapporten innehåller även en kartläggning av övriga prehospitala resurser inom
Region Skåne utöver ambulanssjukvården. Någon utvärdering eller jämförelse
avseende kompetens, resurser, effektivitet, kostnader och kvalitet av dessa
verksamheter har däremot inte kunnat göras utifrån tillgängligt material. En slutsats är
att en sådan utvärdering och jämförelse också bör genomföras.
Rapporten från översynen landar bland annat i följande slutsatser och förslag till
åtgärder:


Dynamisk resursanvändning bör införas som modell för dirigering i alla
Region Skånes ambulansdistrikt oavsett driftsform



Region Skåne bör avlasta ambulanssjukvården de sjuktransporter och
patientöverflyttningar som inte innebär medicinskt krav på ambulans genom
att skapa separata resurser av karaktären ”lättvårdsambulans” eller liggande
sjuktransport som komplement till den renodlade ambulanssjukvården. Detta
är den viktigaste förstärkning som kan göras för att förbättra tillgängligheten
till ambulans för akuta uppdrag och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten i
dessa transporter och bör genomföras oavsett vägval vad gäller framtida
driftform.



Jämförelsen av ambulansdistrikten och utförarna visar att det är svårt att dra
några generella och entydiga slutsatser om vad driftformen betyder för
ambulanssjukvårdens utveckling och resultat. De största problemen med
kompetensförsörjning, personalomsättning och uttryckt misstroende finns för
tillfället i det Sydvästra distriktet som drivs i privat regi. Det Mellersta distriktet
som också drivs privat av en annan arbetsgivare har lägst
personalomsättning, bäst utfall på avtalets vitesparametrar och ingen uttalad
förtroendeklyfta. I det Nordvästra distriktet som drivs i egen regi uttrycks gott
förtroende för arbetsgivaren men utfallet för de uppmätta parametrarna är
sämre och kostnadsnivån är den klart högsta. Valet av driftform blir ytterst en
fråga om prioritering av vad som är viktigast att uppnå. Rapportens
beskrivning av för- och nackdelar, risker och möjligheter är avsedd att tjäna
som underlag för detta vägval.



Den regionala samordningen och styrningen av den prehospitala vården är
viktig att säkerställa oavsett vägval när det gäller driftform, för att bidra till
jämlik vård och skapa enhetliga arbetssätt och vårdprocesser. Arbetet med
den regionala samordningen behöver även utvecklas och bli än mer
utvecklingsinriktat än idag
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90 % - målet bör fortsättningsvis användas som tillgänglighetsmål för Region
Skånes befolkning som helhet och kompletteras med ett mål för insatstiden
mätt som mediantid på högst 12 minuter för Region Skåne som helhet. Det
föreslås även ett tredje mål för insatstiden mätt som mediantid på
kommunnivå på högst 18 minuter.



I framtida uppdragsbeskrivningar och vid en eventuell ny upphandling av
ambulanssjukvården i ett eller flera av ambulansdistrikten bör frågan om
gemensamma krav på arbetsmiljö, arbetstider och övriga arbetsvillkor
uppmärksammas särskilt.

2. Bakgrund
Den prehospitala vården utgör en väsentlig del av det samlade sjukvårdssystemet,
med stor betydelse för befolkningens trygghet. Den prehospitala vården spelar även
en viktig roll i utvecklingen av vårdens akutprocesser och för hur hela
vårdorganisationen används. Att ambulanssjukvården, som utgör kärnan i den
prehospitala vården, är väl fungerande med hög kvalitet och god kompetens är
följaktligen av avgörande betydelse för den skånska hälso- och sjukvården.
Det har nu konstaterats en rad skäl till att genomföra en mer omfattande översyn av
ambulanssjukvården och den prehospitala vården i övrigt.
Den under längre tid pågående ökningen av ambulansuppdrag, såväl nationellt som
regionalt, innebär nya utmaningar för ambulanssjukvården och dess utveckling.
Ambulansuppdragen fortsätter att öka i Skåne och uppgår nu till mer än 156 000
uppdrag, vilket innebär en ökning med 40 % under senare år, även om trenden ser ut
att ha planat ut något under år 2015 och år 2016. Konsekvenserna av denna ökning,
för tillgänglighet, dimensionering, arbetssätt och behovet av alternativa prehospitala
resurser behöver studeras närmare.
Regionfullmäktige har i november 2014 beslutat om att ta fram en plan för
övertagande av all ambulansverksamhet i egen regi. Den pågående politiska
diskussionen om driftformer för ambulanssjukvården och eventuella för- och
nackdelar med verksamhetsdrift på entreprenad respektive i egen regi, har också lett
fram till att regionfullmäktige beslutat genomföra en utvärdering av nuvarande
organisation.
Inkomna motioner avseende behovet av och förutsättningar för bedömningsbilar, s.k.
single responders samt psykiatriambulans som alternativa kompletterande
prehospitala resurser, är ytterligare en anledning till att genomföra en översyn.
Det nuvarande avtalet med Falcks läkarbilar avseende akuta hembesök av läkare
som har en viktig funktion i den prehospitala vården, löper ut hösten 2017, varför det
är nödvändigt att klargöra ett eventuellt behov av framtida insatser och förnyad
upphandling.
En för Hälso- och sjukvårdsnämnden under år 2015 redovisad uppföljning av
insatstider och måluppfyllelse av tillgänglighetsmålen, har visat på brister i
måluppfyllelsen och betydande skillnader i insatstider mellan olika delar av Skåne. En
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fördjupad utredning med förslag till åtgärder med anledning av detta är följaktligen
också motiverad.
Mot bakgrund av ovan har det konstaterats att en omfattande översyn av
ambulanssjukvård och övriga prehospitala resurser i Region Skåne är nödvändig att
genomföra. Resultatet av den genomförda översynen redovisas i denna rapport.

3. Uppdraget
Syfte
Utredningen syftar till att ge underlag för beslut om mål och strategier för den
prehospitala vården och beslut om framtida lösningar för organisering, drift och
dimensionering av prehospitala insatser inklusive ambulanssjukvården i Region
Skånes hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Följande områden och frågeställningar belyses i utredningen:


Nuläget i den skånska ambulanssjukvården. Måluppfyllelse, dimensionering, aktuella
problemområden inklusive jämförelse mellan ambulansdistrikten.



Vilka är framtidens utmaningar för den prehospitala vården i Skåne?



Vad är relevanta och realistiska mål för tillgänglighet och jämlik vård för
ambulanssjukvården?



Hur kan tillgänglighet och kvalitet i ambulanssjukvården förbättras ytterligare?



Vilken betydelse har styrning och ledning, organisering och driftform för utveckling
och resultat?

Genomförande
Genomförande har skett dels genom datainsamling av uppgifter från Region Skånes
Prehospitala Enhet (RSPE), SOS Alarm, de olika utförarorganisationerna inom
ambulanssjukvården (Falck Ambulans AB, Samariten och Skånevård SUND), Region
Skånes förvaltningar (SUND, KRYH, SUS samt Hälsostaden) samt uppgifter från
nationell samverkan NYSAM. Dels genom ett stort antal intervjuer med
representanter från Koncernkontoret, RSPE, SOS Alarm, Falck Ambulans AB,
Samariten och Skånevård SUND. Vidare med Skånetrafiken, representanter från
Lunds Universitet från vidareutbildning till ambulanssjuksköterska, medarbetare från
ambulanssjukvården, medarbetarnas fackliga ombud. Ett antal kontakter med såväl
datainsamling och intervjuer har också tagits med andra landsting (Östergötland,
Värmland, Västra Götalandsregionen, Kronoberg, Halland och Stockholm).
Datainsamlingen har därefter bearbetats och analyserats. Ambitionen vid
genomförandet har varit att visa hur det ser ut i Region Skåne och jämföra med andra
landsting.
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4.

Ambulanssjukvården i Skåne
Den prehospitala sjukvården har en viktig trygghetsskapande funktion för
befolkningen och för den enskilde patienten där välfungerande
akutsjukvårdsprocesser kan vara helt avgörande. Ambulanssjukvården har under de
senaste decennierna utvecklats från att vara en ren transportorganisation med
begränsad medicinsk kompetens och små behandlingsmöjligheter till att vara en i
akutsjukvården fullt integrerad prehospital sjukvårdsorganisation med hög medicinsk
kompetens och tillgång till många olika behandlingsalternativ med stor komplexitet.
Den prehospitala verksamheten måste, för att fungera optimalt, vara integrerad i den
totala akutprocessen. Idag bedrivs avancerad vård ute ”på fältet” tack vare hög
medicinsk kompetens i ambulanserna och moderna kommunikationsmedel. Region
Skåne har ett krav på de att de sjuksköterskor som arbetar i ambulanssjukvården är
vidareutbildade.
Efter bildandet av Region Skåne i slutet av 90-talet har den skånska
ambulanssjukvården utvecklats till en regionalt samordnad verksamhet, med
samarbete över tidigare länsgränser, gränslös dirigering, gemensamma
behandlingsriktlinjer, gemensam kompetensutveckling m.m. Den regionala ledningen
och samordningen samt den gränslösa dirigeringen har i hög grad bidragit till hög
kvalitet och effektivitet i ambulanssjukvården och är även en förutsättning för att
skapa jämlik vård i den skånska ambulansverksamheten.
Den operativa driften av ambulanssjukvården i Skåne har under åren skiftat mellan
förvaltningsdrift i egen regi och upphandlad entreprenaddrift i hela eller delar av
Skåne.
Från år 2010 drevs Region Skånes ambulansverksamhet helt på entreprenad. Först
av två skilda entreprenörer och efter mars 2012, då en av entreprenörerna försattes i
konkurs, av en entreprenör för samtliga fyra geografiska distrikt. Med hänsyn till den
inträffade konkursen skärptes kraven på ekonomisk stabilitet för anbudsgivarna i den
senaste upphandlingen.
Efter beslut av Regionstyrelsen år 2012 bedrivs för närvarande ett av fyra
ambulansdistrikt i egen regi av Skånevård SUND, medan de övriga tre distrikten
bedrivs som upphandlad entreprenadverksamhet.

Organisation
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvarar sjukvårdshuvudmannen för att det finns en
ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller till läkare transportera
personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är
särskilt inrättade för ändamålet.
Region Skåne har det övergripande ansvaret för att ambulanssjukvården i Region
Skåne bedrivs på ett enhetligt och jämlikt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden är
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uppdragsgivare för ambulanssjukvården och fastställer uppdraget till de tre olika
leverantörerna av ambulanssjukvård.
Ledningsansvaret för ambulanssjukvården utövas därutöver genom regionala
vårdprogram och riktlinjer samt genom uppföljning och kontroll av leverantörernas
drift. Region Skåne ansvarar också för att utbildnings- och utvecklingsinsatser
samordnas.
Region Skåne ansvarar för regional samordning, utveckling av vårdprocesser och
behandlingsdirektiv, övergripande resursplanering och driftsamordning samt regionalt
läkarstöd. Samordningsansvaret omfattar även kvalitetsutveckling, tekniksamordning
och uppföljning.
Ansvaret för den regionala samordningen och utvecklingen samt det regionala
medicinska ledningsansvaret med regional chefläkare för den prehospitala
verksamheten är organiserat genom Region Skånes Prehospitala Enhet – RSPE.
Området för ambulans, krisberedskap, säkerhet och miljöledning (AKSM) ansvarar,
förutom för prehospital verksamhet enligt ovan, även för krisberedskap,
katastrofmedicinsk beredskap, övergripande säkerhetsarbete samt intern miljöledning
i Region Skåne. RSPE är en del av AKSM. Den strategiska/operativa
ledningsfunktionen för sjukvården i händelse av kris (RMKL) där
beredskapfunktionerna Tjänsteman I Beredskap (TIB) och Regional Läkare i
Beredskap (RLB) ingår bemannas idag till största del av medarbetare vid RSPE och
AKSM. TiB/RLB hanterar dagligen störningar/händelser på jourtid där regionalt stöd
eller beslut krävs, såväl gällande ambulanssjukvården som sjukvården i övrigt.

Ambulansdistrikt
Ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra (4) ambulansdistrikt. Detta för att
möjliggöra ökad samverkan och integration mellan akutsjukvården och
ambulanssjukvården samt få en uppdelning som ger hanterbara delar av helheten
bl.a. vad gäller upphandling och styrning.
För närvarande bedrivs ambulanssjukvården av tre olika leverantörer med följande
fördelning på de fyra distrikten:
Ambulansdistrikt 1 Sydvästra Skåne – Falck Ambulans AB
Ambulansdistrikt 2 Mellersta Skåne – Samariten Ambulans AB
Ambulansdistrikt 3 Nordvästra Skåne - Skånevård SUND (Region Skånes egen regi)
Ambulansdistrikt 4 Östra Skåne – Falck Ambulans AB
Av kartbilden nedan framgår den geografiska indelningen och placeringen av
ambulansstationer i respektive distrikt.
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Ambulansstationer:
Sydvästra distriktet
Mellersta distriktet
Nordvästra distriktet
Östra distriktet

Bild 1: Region Skånes ambulansdistrikt och ambulansstationer

Ambulansdistrikt 1
I distrikt 1 bedriver Falck Ambulans ambulanssjukvård i område Malmö, Trelleborg,
Svedala, Höllviken och Skurup.
Avtalet varar till 2018-01-31 med möjlighet för Region Skåne att förlänga i upp till
trettiosex månader (36), d.v.s. längs t.o.m. 2021-01-31 under förutsättning att Region
Skåne skriftligen begär en förlängning senast 2017-01-31.
Ambulansdistrikt 2
I distrikt 2 bedriver Samariten Ambulans ambulanssjukvård i område Lund,
Landskrona, Ven, Hörby, Eslöv, Ystad, Sjöbo, Svalöv och Löddeköpinge.
Avtalet varar till 2018-01-31 med möjlighet för Region Skåne att förlänga i upp till
trettiosex månader (36), d.v.s. längs t.o.m. 2021-01-31 under förutsättning att Region
Skåne skriftligen begär en förlängning senast 2017-01-31.
Ambulansdistrikt 3
I distrikt 3 bedriver Region Skåne, Skånevård Sund ambulanssjukvård i område
Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad och Östra Ljungby.
Avtalet ligger inom Region Skånes förvaltningsuppdrag tills annat politiskt beslut
fattas.
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Ambulansdistrikt 4
I distrikt 4 bedriver Falck Ambulans ambulanssjukvård i område Kristianstad,
Hässleholm, Simrishamn, Osby, Broby, Degeberga, Perstorp, Tomelilla och Bromölla.
Avtalet varar till 2018-01-31 med möjlighet för Region Skåne att förlänga i upp till
trettiosex månader (36), d.v.s. längs t.o.m. 2021-01-31 under förutsättning att Region
Skåne skriftligen begär en förlängning senast 2017-01-31.

Alarmering, prioritering och dirigering – SOS alarm
På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och
informationsnumret 113 13. Larmmottagning, prioritering och dirigering av
ambulanser utförs av SOS Alarm Sverige AB, på uppdrag av Region Skåne.
Tidigare avtal med SOS Alarm upphörde 2016-05-31 utan möjlighet till förlängning.
Andra landsting har beslutat om olika lösningar för denna tjänst men Region Skåne
valde efter en analys och översyn att teckna ett utvecklingsavtal med SOS Alarm.
Inför den nya avtalsperioden, har det blivit tydligt att Region Skåne behöver
säkerställa att bedömning och prioritering kan ske med rätt kompetens och hög
kvalitet utifrån den enskilde patientens behov. Det har därför beslutats att Region
Skåne i egen regi skapar en prioriteringsfunktion bemannad med
sjuksköterskekompetens med läkarstöd, med ansvar för bedömning, triagering och
prioritering av de vårdärenden som inkommer via 112. Denna prioriteringsfunktion
ska arbeta på plats i larmcentralen och i nära samverkan med övriga funktioner i
larmkedjan och kommer enligt det utvecklingsavtal som träffats successivt överta
prioriteringsfunktionen från SOS Alarm med fullt övertagande från hösten 2017.
På detta sätt säkerställs larmkedjans infrastruktur och redundans med larmcentraler
och en gemensam nationell teknikplattform. Samtidigt som Region Skåne tar det fulla
ansvaret för prioritering, kompetensförsörjning i prioriteringsfunktionen samt val av
beslutsstöd för bedömning, triagering och prioritering. Den nya prioriteringsfunktionen
kommer att ha namnet Region Skånes Larmcentral i partnerskap med SOS Alarm.

Prioriteringsgrader
Till grund för prioritering och dirigering ligger Socialstyrelsens prioriteringsgrader i
ambulanssjukvård. Dessa prioriteringsgrader, se nedan, gäller när ambulansen
tilldelas ett uppdrag. Medicinska faktorer och sjukvårdsstrukturen inom Region Skåne
avgör till vilket sjukhus/vårdinrättning ambulansen kör patienten.
Prio 1 Ambulanslarm
 akut livshotande symtom som kräver snabb behandling på hämtplats och
under transport till sjukhus.
 akut livshotande överflyttning mellan sjukvårdsinrättningar.
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Prio 2 Förtur/brådskande transport
 men ej livshotande symtom som kräver omhändertagande på hämtplats och
under transport till sjukhus.
 akut icke livshotande överflyttning som skall gå omgående med ambulans.
Prio 3 (inklusive tidigare benämning prio 4) Sjuktransporter
 oplanerad men icke akut överflyttning från hemmet som kräver vård,
behandling eller undersökning under transporten.
 icke akuta överflyttningar mellan sjukvårdsinrättningar och från
sjukvårdsinrättning till hemmet som kräver vård, behandling eller
undersökning under transporten.

Regionalt Läkarstöd - RLS
Det regionala läkarstödet (RLS) för ambulanssjukvården är organiserat av och leds
av RSPE. Läkarstödet är tillgängligt för ambulanspersonalen dygnet runt, året runt,
för diskussion, stöd och beslut i alla kliniska situationer, som t ex triage, ordination av
läkemedel, ställningstagande om patienten lämnas kvar hemma, kontakt i enlighet
med vårdprogram eller då teamen vill ha stöd i övrigt.
Vid triagering till annan vårdnivå än akutmottagningen skall ambulansteamen
kontakta RLS för diskussion, innan kontakt tas med annan vårdgivare. Under 2015
hade det regionala läkarstödet närmare 30 000 kontakter med ambulansteamen.

Räddningstjänstens medverkan
Region Skåne har avtal med samtliga 33 skånska kommuner om medverkan vid
sjukvårdslarm och IVPA-uppdrag (I väntan på ambulans). Detta innebär att vid
särskilda tillfällen ska räddningstjänsten larmas ut för att vara först på
händelseplatsen. Avsikten är att förkorta patientens väntan på vård.
Skånes räddningstjänster har bistått med: Sjukvårdslarm/Hjärtstopp, IVPA (I väntan
på ambulans), Ambulansassistans med dörrforcering, bärhjälp och terrängtransport.
Redovisade uppdrag 2012
2 136 st.
Redovisade uppdrag 2013
2 401 st.
Redovisade uppdrag 2014
1 867 st.
Redovisade uppdrag 2015
2 426 st.
Kostnaderna för Region Skåne vid nyttjande av Skånes räddningstjänster redovisas
under avsnitt Ekonomi.
Kostnaderna och utbildningsinsatserna hanteras inom RSPE. Enligt uppgifter från
RSPE ser det olika ut nationellt avseende kostnader/ersättningen i övriga landsting.
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Omfattning - antal ambulansuppdrag
Det totala antalet ambulansuppdrag i Region Skåne uppgick år 2015 till drygt 156 490
uppdrag. Av dessa var 69 925 Prio 1 och 67 332 Prio 2. Nedan presenteras antal Prio
1 uppdrag över tid mellan år 2013-2015. Som tabellerna visar ökade antalet Prio 1
uppdrag mellan år 2013-2015 i distrikt 1 med 2 772 uppdrag, eller nära 14 %. I distrikt
2 med var ökningen 1 663 uppdrag, eller knappt 10 %. I distrikt 3 ökade Prio 1 med
1 216 uppdrag, ca 9 % och i distrikt 4 med 962 uppdrag, eller knappt 8 %.
Tabell 1: Prio 1 Uppdrag per station helår 2013-2015

Ambulansdistrikt 1
Station

2013

2014

2015

Malmö *2

14904

17892

22898

Trelleborg

2350

1392

Svedala

1489

1095

Höllviken

1037

977

Skurup *1

346

774

20126

22130

Totalt

22898

*1 Ny station 2013-09
*2 Efter 2014-10-01 finns samtliga uppdrag i distriktet registrerade på station Malmö

Ambulansdistrikt 2
Station

Prio 1
2013
2014

2015

Lund

6608

6978

6889

Landskrona

4035

4389

4060

27

22

25

Hörby

1644

1674

1636

Eslöv

1946

1885

1973

Ystad

2480

2352

2503

Sjöbo

1062

1133

1200

Löddeköpinge *1

0

0

264

Svalöv *1

0

0

915

17802

18433

19465

Station

Prio 1
2013
2014

2015

Höganäs

1050

Ven

Totalt
*1 Nya stationer fr.o.m. 2015-02-01

Ambulansdistrikt 3

969

963
11

Helsingborg

7295

7715

7748

Ängelholm

2428

2652

2750

620

652

957

1803

2289

1873

0

37

121

13196

14314

14412

Station

Prio 1
2013
2014

2015

Kristianstad

4153

4421

4481

Hässleholm

3053

3279

3429

Simrishamn

1374

1343

1238

Osby

810

861

794

Broby

983

1051

1054

Degeberga

293

121

98

Perstorp

1082

1059

1203

Tomelilla

289

298

399

Bromölla *1

151

510

454

12188

12943

13150

Prio 1
2013
2014

2015

Båstad
Ö. Ljungby
Örkelljunga *1
Totalt
*1 Ny station frö m 2014-09-01
Ambulansdistrikt 4

Totalt
*1 Ny station 2013-09
Tabell 2: Totalt antal Prio 1 uppdrag i Region Skåne

Totalt samtliga distrikt

63312

67820

69925

I tabell 2 nedan presenteras utvecklingen av det totala antalet ambulansuppdrag för
de olika prioriteringsgraderna i Region Skåne mellan år 2013-2015.
Prio 1

Prio 2

År
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Alla
63312 67820 69925 66791 67695 67332
distrikt
Tabell 2: Totalt antal uppdrag i Region Skåne 2013-2015

Prio
3+4
2013
19898

Totalt
2014
19951

2015
19233

2013
150002

2014
155466

2015
156490
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Gränslös dirigering
Gränslös dirigering gäller för samtliga ambulanser i Skåne. Detta innebär att
larmcentralen oberoende av distriktstillhörighet utnyttjar närmsta ambulans till
patienten oavsett var denna befinner sig i Skåne. Utomlänstransporter skall kunna
utföras av samtliga leverantörer. Omfattningen av gränslös dirigering var helår 2015
totalt 11 876 uppdrag som utfördes utanför ”det egna distriktet”. Av dessa var 4 762
prio 1 uppdrag.
I Sydvästra distriktet hade man år 2015 2 899 ambulansuppdrag utanför det egna
distriktet. De flesta uppdragen skedde i Lund och huvuddelen var transporter från
sjukhuset i Lund. Övriga distrikts inflöde i Sydvästra distriktet skedde i de flesta fall i
Malmö och Skurup, totalt 2 154 ambulansuppdrag år 2015. Flest andel uppdrag
utförs här av Mellersta distriktet.
Mellersta hade 4 851 ambulansuppdrag utanför det egna distriktet, mestadels i
Malmö och Helsingborg. Inflödet från övriga distrikt uppgick till 5 462
ambulansuppdrag år 2015. Flest andel uppdrag utförs här av Sydvästra distriktet.
Nordvästra hade 1 196 hade ambulansuppdrag utanför det egna distriktet och
mestadels i Landskrona och Lund. Inflödet var betydligt större och 2 479
ambulansuppdrag utfördes av andra distrikt framför allt i Klippan, Örkelljunga och
Helsingborg. Det innebär att av uppdragen i Nordvästra distriktet utförs ca 3 % av
ambulanser från de andra distrikten. Flest andel uppdrag utförs här av Mellersta
distriktet.
Östra hade 2 930 ambulansuppdrag utanför det egna distriktet, stor del i Klippan,
Ystad och Lund. Övriga distrikts inflöde var 1 771 ambulansuppdrag mestadels i
Tomelilla, Simrishamn och Kristianstad. Flest andel uppdrag utförs här av Mellersta
distriktet. Östra distriktet är det distrikt som har den största andelen uppdrag utanför
det egna distriktet, ca 4 %.
Sydvästra distriktet utför 745 fler uppdrag utanför distriktet och Östra distriktet utför
1 159 fler uppdrag utanför distriktet. Dessa båda distrikt har mer utflöde än inflöde
från andra distrikt. Mellersta har ett större inflöde än utflöde, 611 uppdrag fler och
störst inflöde har Nordvästra distriktet, 1 283 uppdrag fler.

Liggande sjuktransporter och sjukresor
19 233 ambulansuppdrag per år 2015 var prio 3; överflyttningar/transporter. Detta
utgjorde 12,3 % av det totala antalet ambulansuppdrag samma år. De senaste åren
har det legat ungefär på samma nivå: 2013 var 13,7 % överflyttningar/transporter av
alla ambulansuppdrag och 2014 var det 12,9 %.
Region Skåne har transportambulanser men dessa måste ofta på grund av ökat antal
ambulansuppdrag samt när akutambulanser är upptagna, åka ut på akutuppdrag,
vilket omvänt också leder till att t även akutambulanser ofta ianspråktas för rena
transportuppdrag.
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Här tillkommer sjuktransporter som utförs av Skånetrafikens Serviceresor. Under
2015 kördes det 28 076 liggande transporter inom Serviceresor. Antal
sjuktransporter/liggande transporter var år 2015 totalt 47 309 i Region Skåne.
Medarbetare från olika vårdinrättningar uppger att ofta föredrar man att beställa
ambulanstransport med anledning av att det är mindre tidskrävande och hanteras
snabbare än om man beställer en liggande transport genom Skånetrafiken. Detta
bekräftas även av ambulanspersonalen, som framme hos patienten konstaterar att en
sjuktransport eller sjukresa hade varit lämpligare, oftast hellre väljer att fullfölja
transporten istället för att ombesörja beställning av sjuktransport från Skånetrafiken.

Skånetrafiken beställer totalt ca 800 000 sjukresor årligen. Av dessa är ca 28 000
liggande sjukresor som utförs av upp flera upphandlade transportörer med tillgång till
ett 30-tal bårbilar. Detta kan alltså jämföras med att ambulanssjukvården under ett år
genomför ca 20 000 planerade sjuktransporter varav ungefär hälften är överflyttningar
eller ”medicinska transporter” mellan sjukhusen.
Resor till sjukhuset sker i större utsträckning med ambulans, medan resan hem efter
utskrivning oftare innebär att patienten inte har något vård- eller behandlingsbehov
och därför kan transporteras med bår taxi.
Av de liggande sjukresor som Skånetrafiken utför är ca 10 % överflyttningar mellan
vårdinrättningar. Det utförs även årligen ca 2000 sittande överflyttningsresor med
eller utan rullstol. Mer än 90 % av dessa överflyttningsresor är överflyttningar mellan
sjukhusen men även överflyttningar från vårdcentral till sjukhus förekommer. En
mindre andel, ca 25 per månad är överflyttningar till sjukhus utanför Region Skåne.
En sjukresa är en in- eller utskrivningsresa eller en resa till öppenvårdsbesök, medan
en överflyttningsresa definitionsmässigt ska vara en resa från slutenvård till
slutenvård för inneliggande patienter. Resan kan bara bokas av vårdpersonal och
faktureras Region Skåne eller respektive hemlandsting. En överflyttningsresa är
vårdens ansvar och är avgiftsfri för patienten.
Ett särskilt problem är mycket tunga patienter, ett problem som även gäller för
ambulanssjukvården. Här kan räddningstjänsten anlitas för bärhjälp. Detta kan dock
endast ske genom larm från ambulans via SOS-alarm.

5. Nulägesbeskrivning med analys (inkl. jämförelser med omvärlden)
5.1 Ambulanssjukvårdens dimensionering
Ambulanssjukvården i Skåne omfattar för närvarande total 68 ambulanser med
fördelning enligt nedan. 36 (38 på sommaren) av dessa är akutambulanser som är
bemannade och i drift dygnet runt. Drifttiderna för s.k. dagambulanser och
helgambulanser varierar.
Samtliga s.k. transportambulanser är utrustade på nästan samma sätt som
akutambulanserna och används även i stor utsträckning för akutuppdrag. Det som
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skiljer akutambulanserna från transportambulanser är kravet på att akutambulanser
ska vara bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor. I
transportambulanserna är kravet grundutbildad sjuksköterska.

Tabell 3: Ambulanssjukvårdens dimensionering i Region Skåne.

Utöver detta finns en särskild intensivvårdsambulans stationerad i Lund. Det
ambulansteam som bemannar IVA-ambulansen arbetar den tid då IVA-ambulansen
inte används i en vanlig akutambulans.
IVA-ambulansen är även avsedd att fungera som neonatalambulans, men då
bemannad med ett separat jourteam med nödvändig kompetens för uppdraget. SUS
har sedan många år uppdraget att och finansieringen för att bemanna detta jourteam
men hittills har detta inte lösts, vilket självfallet ytterligare begränsar ambulansens
användning.
Utöver IVA-ambulansen finns det även specialresurser såsom: kemikaliekompetens,
avancerad räddning samt sjukvårdsinsats till sjöss.
Det totala antalet bemannade ambulanstimmar i Region Skåne är drygt 409 000
timmar per år eller 317,6 timmar per 1000 invånare och år. Fördelningen av dessa
timmar och resurstätheten per distrikt framgår av nedanstående tabell.
Distrikt
Sydvästra - 1
Mellersta – 2
Nordvästra – 3
Östra – 4
Region Skåne

Antal
ambulanstimmar
96 715
125 125
85 122
102 425
409 387

Timmar/1000
invånare
234
342
321
492
318

Invånare/Km2
393
112
130
45
114

Tabell 4: Ambulanstimmar och resurstäthet per distrikt.
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Dimensionering och resurstäthet är tydligt relaterad till befolkningstäthet och areal
inom respektive distrikt. I Sydvästra distriktet med hög befolkningstäthet och korta
avstånd är resurstätheten 234 ambulanstimmar per 1000 invånare och år, medan
Östra distriktet med lägst befolkningstäthet och långa köravstånd har en
dimensionering med 492 ambulanstimmar per 1000 invånare och år. Mellersta och
Nordvästra distrikten som är mer jämförbara är dimensionerade med mellan 320 och
340 timmar per 1000 invånare och år.
Med hjälp av uppgifter från NYSAM kan dimensioneringen av den skånska
ambulanssjukvården jämföras med övriga sjukvårdshuvudmän som ingår i NYSAMsamarbetet. Diagrammet och tabellen nedan illustrerar tydligt sambandet mellan
befolkningstäthet och dimensioneringen för olika huvudmän och delar av landet.
Av diagrammet och jämförelsen framgår att ambulanssjukvården i Region Skåne har
en dimensionering i termer av ambulanser och ambulanstimmar som står sig väl
relativt riket och jämförbara sjukvårdshuvudmän.

Diagram 1. Dimensionering och befolkningstäthet (NYSAM).
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Tabell 5: Dimensionering och befolkningstäthet (NYSAM).

5.2 Måluppfyllelse tillgänglighetsmål
God tillgänglighet till ambulans med korta väntetider vid framför allt Prio 1 uppdrag är
en faktor med stor betydelse för om medborgarna ska känna trygghet och tillit till att
Region Skåne har en väl fungerande ambulanssjukvård.
För ambulanssjukvården i Skåne finns två olika målnivåer som är politiskt fastställda
sedan många år tillbaka. Det är det s.k. 90 % målet samt det s.k. 99 % målet.
90 % målet
Det politiskt formulerade målet för ambulanssjukvården innebär att minst 90 % av
invånarna i Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett prio 1-uppdrag. Tidmätningen av
insatstid startar när SOS Alarm AB identifierat ett ambulansbehov.
99 % målet
Detta mål innebär att vid minst 99 % av prio 1-uppdragen i Skåne skall
ambulanssjukvården vara hos patienten inom 35 minuter. I denna tid finns även
handläggningstiden på SOS Alarm AB inräknad.
Måluppfyllelsen mäts och redovisas per ambulansdistrikt och kommunvis som
insatstid i form av mediantid.
Fram till och med år 2014 har måluppfyllelsen endast mätts och redovisats som
insatstid i form av mediantid. Detta såväl per kommun, ambulansdistrikt som för
Region Skåne som helhet. Redovisningen av mediantid har följaktligen inte givit
någon egentlig uppfattning om den faktiska måluppfyllelsen av 90 % och 99 % målen.
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Från år 2015 finns nu för första gången en fullständig redovisning av den faktiska
måluppfyllelsen av tillgänglighetsmålen. Resultaten som framgår av tabellerna nedan
visar att inte något av de angivna tillgänglighetsmålen nås fullt ut i något av
ambulansdistrikten. Kortaste insatstiderna nås i Sydvästra distriktet med
storstadsområdet Malmö där 88,2 % nås inom 20 minuter och 97,5 % inom 35
minuter. Längst är insatstiderna i Östra distriktet som också är det distrikt som är
störst till ytan och har de längsta avstånden. Där nås 75,1 % inom 20 minuter och
96,2 % inom 35 minuter. Även den redovisade mediantiden visar på dessa skillnader
mellan distrikten. I Sydvästra distriktet är den uppmätta mediantiden kortast med
10,37 minuter och i Östra distriktet längst med 14,11 minuter.
För Region Skåne som helhet når 82,2 % av Prio 1 uppdragen fram inom 20 minuter
och 96,8 % inom 35 minuter. Mediantiden för Skåne är uppmätt till 11,59 minuter.
Eftersom de aktuella målen baseras på andelen uppdrag i Skåne som helhet blir
slutsatsen att de politiska tillgänglighetsmålen inte är uppnådda i nuläget.
När insatstiderna redovisas per kommun blir naturligtvis skillnaderna större. I Malmö
som har den högsta befolkningstätheten och förhållandevis korta körsträckor är
naturligt nog insatstiderna kortast och 90,9 % nås inom 20 minuter. Även i Lund,
Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Ystad är tiderna mycket korta och utfallet
strax under 90 %.
Längst är tiderna i Örkelljunga kommun där endast 43,8 % av Prio 1 uppdragen når
fram inom 20 minuter. Mediantiden uppgår där till 22 minuter. Men även Bjuv och
Bromölla har en uppmätt mediantid som uppgår till 18 minuter eller mer.
Även om tillgänglighetsmålen ska gälla för Region Skåne som helhet är det
naturligtvis utifrån perspektivet Jämlik vård nödvändigt att ta ställning till hur stora
variationer i insatstid som kan accepteras mellan olika delar av Skåne.
Av tabellen framgår den totala insatstiden inklusive hanteringen på larmcentralen
som mediantiden till dess att ambulansen når fram till patienten eller
händelseplasten. Av den totala insatstiden utgörs ca 3 min 20 sekunder av
handläggningen på larmcentralen.

Tabell 7: Insatstider per ambulansdistrikt.
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Distrikt 1
Kommun
Malmö

antal uppdrag

90 % mål
Inom
20 minuter

99 % mål
Inom Mediantid
35 minuter (minuter)

17445

90,90%

97,60% 10,05

2512

79,00%

Svedala

854

85,20%

96,90% 12,27
96,80% 13,55

Vellinge

1207

78,70%

Skurup

729

74,80%

Totalt

22747

Trelleborg

96,50% 14,24
97,90% 16,20

88,20% 97,50% 10,37
Distrikt 2
90 % mål

Kommun

antal uppdrag

Lund

4683

Landskrona

2854

Lomma

Inom
20 minuter

Inom
Mediantid
35 minuter (minuter)
88,20%
97,30% 10,57
85,30%
85,50% 10,27

873

82,80%

Hörby

1143

66,80%

Höör

950

63,70%

Eslöv

1852

79,10%

Ystad

1687

87,50%

Sjöbo

1046

68,00%

Kävlinge

1246

75,30%

Svalöv

913

57,90%

Staffanstorp

964

89,20%

Burlöv

919

85,80%

Totalt

19130

99 % mål

97,40% 15,35
95,70% 14.54
96,50% 17,54
96,10% 13.51
97,80% 9,25
94,80% 16.50
96,30% 15,51
95,00% 17.44
98,20% 13,46
97,30% 14,37

80,80% 96,60% 13,07
Distrikt 3
99 % mål
90 % mål
Inom
Inom Mediantid
20 minuter
35 minuter (minuter)
80,40%
96,80% 11.31

Kommun

antal uppdrag

Höganäs

1134

Helsingborg

7421

88,00%

Ängelholm

2255

88,20%

Båstad

812

59,10%

Klippan

1104

67,40%

Örkelljunga

653

43,80%

Åstorp

858

83,10%

93,90% 22,04
96,60% 14.59

Bjuv

838

66,40%

95,60% 18,01

Totalt

15075

97,20% 10,30
97,70% 10.39
94,40% 18,23
96,00% 17.11

81,00% 96,70% 12,24
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Distrikt 4

Kristianstad

4527

Hässleholm

3308

99 % mål
Inom
Mediantid
35 minuter (minuter)
78,20%
96,50% 12,10
77,00%
96,00% 14,04

Simrishamn

1178

75,60%

Osby

710

65,70%

Bromölla

703

60,60%

Perstorp

519

71,30%

Tomelilla

786

70,40%

Ö Göinge

930

77,20%

Kommun

Totalt

antal uppdrag

12661

90 % mål
Inom
20 minuter

95,30% 14.38
94,70% 16,47
96,60% 19.08
95,80% 10,55
96,90% 16.20
97,50% 14,46

75,10% 96,20% 14,11

Tabell 8: Insatstider och antal uppdrag per kommun.

I Skåne är det 90 % målet som är i fokus, men målen för tillgänglighet och insatstider
skiljer sig mycket åt mellan de olika sjukvårdshuvudmännen. Det finns i detta
avseende inte konsensus kring vad som är optimal eller rimlig nivå för insatstiderna.
Det finns för flera av de akuta sjukdomstillstånden ett klart samband mellan tiden till
dess att behandlingsinsatser kan påbörjas och behandlingsresultat och överlevnad.
Men omsatt i genomsnittliga insatstider och procentmål blir dessa samband inte så
entydiga att någon optimal målnivå har kunnat fastställas. Resultat, kvalitet och
patientnytta är beroende av så mycket mer än just insatstiden.
I en nationell jämförelse av insatstider (NYSAM) kan man dock konstatera att endast
på Gotland, i Halland, Södermanland och Östergötland nås minst 90 % av invånarna
av ambulans vid Prio 1 uppdrag inom 20 minuter. Detta är alla län med jämförelsevis
korta avstånd och ett gynnsamt vägnät. Västra Götalandsregionen har en något lägre
tillgänglighet än Region Skåne och de flesta av glesbygdslänen ytterligare längre
insatstider, se diagram nedan.
För Stockholms läns landsting, som inte deltar i NYSAM, redovisas endast
mediantider, i likhet med vad som tidigare skett i Region Skåne. För 2015 redovisas
även här en betydande spridning i utfallet där mediantiden för Prio 1 uppdrag i
Stockholms kommun är kortast med 10,8 minuter och med längst mediantid i
Vaxholms kommun, med 21,0 minuter. Totalt i länet har fyra av 26 kommuner en
uppmätt mediantid som uppgår till 18 minuter eller mer. I Skåne har tre av 33
kommuner en mediantid på 18 minuter eller mer.
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Diagram 2: Väntetider ambulans – Länsnivå (NYSAM)

I sammanställningen nedan redovisas exempel på olika politiskt fastställda
tillgänglighetsmål för olika sjukvårdshuvudmän.

5.3 Övriga prehospitala resurser i Region Skåne
Ambulanssjukvården utgör basen i Region Skånes prehospitala hälso- och sjukvård.
Men det förekommer mycket annat inom hela Skåne som är prehospital hälso- och
sjukvård. Nedan presenteras en kartläggning av övrig prehospital verksamhet i
Region Skåne under år 2015. Kartläggningen bygger helt på de uppgifter som
lämnats av förvaltningarna. Beskrivningen nedan som görs förvaltningsvis och
regionalt övergripande är endast en kartläggning och omfattar inte någon utvärdering
eller jämförelse av kompetens, resurser, effektivitet, kostnader och kvalitet. Detta har
inte kunnat göras utifrån tillgängligt material. Resultatet av kartläggningen visar dock
på att en sådan utvärdering och jämförelse också bör genomföras.
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Hälsostaden Ängelholm
Hälsostadens projekt Hälsostadens Mobila Team med specifikt ställda kriterier som
bl.a. ålder 65 år eller äldre, klarar ej sin personliga vård, inlagd på sjukhus de senaste
12 månaderna, tre eller flera kroniska diagnoser, sex stående mediciner eller fler
(exklusive ögondroppar, salvor etc.), talar för att det går att undvika
akutmottagningsbesök och/eller inläggning på sjukhus genom insatser från teamet,
pågående insatser från kommunen (SoL och/eller HSL) och samtliga LSS-patienter.
Det finns möjlighet till akuta punktinsatser tillfälligt och att bli inskriven i det mobila
teamet.
Mobila teamet hade 53 patienter inskrivna och gjorde 270 hembesök och 238
telefonkontakter. De akuta punktinsatserna år 2015 var 457 hembesök och 157
telefonkontakter. 353 hembesök skedde i ordinärt boende och övriga i särskilda
boenden.
BPSD-teamet (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom)
arbetar utefter ett palliativt och holistiskt synsätt och teamet består av två
specialistläkare och två specialistsjuksköterskor. Remittering till detta team sker från
primärvårdsläkare och teamet följer patienten tills dennes tillstånd stabiliserats.
Målgruppen är långt gången demenssjukdom och komplikationer som följd
(aggressivitet, hallucinationer och oro). Ungefär 300 patienter var inskrivna år 2015
och man gjorde 391 hembesök.
KRYH
Hembesöksbil Ystad (projekt from 15 juni 2015 och året ut och varar 2016 ut) i
samarbete mellan primärvård och slutenvård gjorde 277 hembesök. Målet var att
undvika akuta återinläggningar på sjukhuset samt att få ett bättre samarbete mellan
Lasarettet i Ystad och primärvården inklusive Palliativ vård och ASIH. Bilen är
organiserad i primärvårdens regi och bemannas gemensamt. Patienterna kommer
både från sjukhuset och primärvården och tillsammans med kommunen kan de båda
samarbetspartnerna boka/initiera patienter till bilen. Hembesöksbilen är bemannad
med läkare från medicinkliniken och sjuksköterska från primärvården. 2-5
patienter/dag har varit beläggningen under 2015. Hembesöksbilens
upptagningsområde är lokaliserat till kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla och Ystad. Några av de vanligaste orsakerna till hembesök har varit;
hjärtsvikt, övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, smärtproblematik efter fall
samt uppföljning av nyupptäckta anemier.
VO (Verksamhetsområde) Barn och Ungdom – Neonatal hade under 2014 91 barn
inskrivna som genererade 540 hembesök.
ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som tillhör Kryh men har ett regionövergripande
verksamhetsansvar ASIH utförde år 2015 totalt 14 418 hembesök i form av
punktinsatser till ej inskrivna i ASIH varav 812 resulterade till inläggning Inskrivna
patienter följs upp och mäts i ”antal vårddygn” och dessa uppgick år 2015 till 128 482
vårddygn. ASIH har 19 platser för vård i hemmet dygnet runt, veckans alla dagar.
Bemanningen består av läkare och sjuksköterskor. Inom ASiH vårdas patienter med
behov av specialiserad palliativ vård i såväl något tidigare palliativ fas samt patienter i
livets slutskede. ASIH har koppling till den Palliativa avdelningen och patienter kan
vid behov läggas in direkt på avdelningen dygnet runt. ASIH är bemannat med läkare
dagtid måndag till fredag, övrig tid används jourläkaren. Sjuksköterska arbetar
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veckans alla dagar kl. 06:45-21:30. ASIH samarbetar med kommunens
sjuksköterskor och ansvarsfördelning görs mellan ASIH sjuksköterskan och
kommunens sjuksköterska, oftast i samband med en vårdplanering. I denna beskrivs
det vilka insatser som respektive vårdgivare har ansvar för. Målgruppen är patient
med en sjukdom vars botande behandling är avslutad och har behov av specialiserad
palliativ vård. Man ska önska sig intagningen på enheten och vara välinformerade om
sin sjukdom och prognos. Patienter som inte själv kan föra sin talan får deras
närstående avgöra om de vill ha överflyttning till Palliativ vård och ASIH.
Inläggning/anslutning sker genom att remiss skrives av den behandlande läkaren till
palliativ vård och ASIH:s läkare. Läkaren beslutar efter det att patienten
undersökts/besökts om inläggning/anslutning är aktuell. Detta sker genom att läkare
och sjuksköterska efter att de tagit emot remiss från patientens behandlande läkare
gör ett hembesök/besök på sjukhus och ger patienten och dennes närstående
information om Palliativ vård och ASIH. Därefter bedöms det om det är aktuellt med
anslutning. Patienten och dennes närstående blir uppringda ett par dagar efter
informationssamtalet och får då tacka ja eller avstå från att anslutas till Palliativ vård
och ASIH.

SUND
Division Psykiatri med ett regionövergripande verksamhetsansvar, utförde år 2015
totalt 21 433 hembesök inom olika verksamhetsområden. OCD (Obsessive
Compulsive Disorder) - Exponering i hemmet, funktionsbedömning och kognitiva
hjälpmedel (arbetsterapeuter), fysisk aktivitet utanför sjukhuset (sjukgymnaster),
besök på kommunens arbetsträningsanläggningar, injektioner och
läkemedelshantering i hemmet för allmänpsykiatrins patienter, psykosteam, F-ACT
(Flexibel Assertive Community Treatment) -behandling, ACT (Assertive Community
Treatment)-behandling, team för krigs- och tortyrskadade (TKT), NIP (nyinsjuknad i
psykos), naturnära rehabilitering, STRUT (strukturerad rehabilitering och utredning),
rättspsykiatriska team, arbete med patienter i boenden, institutioner, skola m.m.
Prehospitalt arbete utgående från allmänpsykiatriska mottagningar, psykologisk
behandling, arbetsterapeut utredning och behandling, hembesök vid försämring samt
till akut dåliga patienter vid vårdintygsbedömning.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning utförde 108 vårdtillfällen till 104 patienter.
Enligt uppgift kan det dock ha gjorts flera hembesök vid varje vårdtillfälle.
Hemsjukvården Neonatalenheten utförde 526 hembesök till 114 inskrivna patienter.

SUS
VO (Verksamhetsområde) Hjärt- och lungmedicin utförde år 2015 följande;
hemrespiratorbehandling/ventilationshjälpmedel samt utprovning och uppföljning av
syrgasbehandling, CF-vård, totalt 138 hembesök till ett okänt antal patienter.
Avseende CF-vård är kriterierna patienter som tillhör Lunds CF Center Vuxenteamet,
diagnos CF eller PCD. Hembesöken utförs av sjukgymnaster och avser fysisk träning
alternativt behandlingsprogram som fungerar i hemmet. Avseende
hemrespiratorbehandlingen/ventilationshjälpmedel är målgruppen patienter i behov
av respirator eller syrgas (ALS, KOL diagnoser). Hembesöken sker till ett okänt antal
patienter.
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VO Njurmedicin, reumatologi och gastroenterologi (hemdialys samt påsdialys) utförde
329 hembesök till 126 patienter. Målgruppen är njursjuka och anledning till hembesök
är dialys, rådgivning, provtagning, information/utbildning, hjälp med anpassning av
hemmiljö/boendemiljö m.m. Hembesöken utförs av sjuksköterska.
VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin (early supported discharge, hembesök
rehabmedicin) utförde 147 hembesök till 35 patienter med anledning av early
supported discharge och 180 hembesök till 180 patienter avseende rehabmedicin
med målgrupp signals skadade/hjärnskada. Hembesökens syfte är att överföra
kunskap till kommun och möjliggöra utskrivning och snabbare återhämtning till
optimal aktivitetsnivå och delaktighet i hemmiljö. Hembesöken görs av rehabteam.
Dessa utförde även 52 hembesök inom rehabiliteringsmedicinsk öppenvård till 44
patienter med anledning av utredande och rådgivande syfte för att motverka behovet
av slutenvård.
VO Urologi utförde 436 hembesök till cirka 350 patienter. När patienten inte kan ta sig
till mottagningen finns en sjuksköterska som gör hembesök. Berörda patienter är med
svår funktionsnedsättning som har pågående avancerad urologisk vård, ofta i form av
olika kateteravlastningssystem i urinvägarna och när kompetensen inom
hemsjukvården inte räcker till. Gemensamt för patientgruppen är att det ofta blir
praktiska problem med avflödeshinder eller svårigheter vid kateterbyten.
Sjuksköterskan bistår även med kompetenshöjning till distriktssköterskorna när deras
kompetens inte räcker till.
VO Bild och funktion (röntgenundersökning mobila röntgendelen) utförde 384 besök
till 384 patienter. Besöken har utförts 2-3 dagar per vecka. Hembesöken utförs på
cirka 80 boenden/vårdhem inom en radie på 9 mil. Till detta tillkommer psykiatrin i
Lund på Baravägen samt Hospis i Lund. Undersökningarna som utförs är
skelettundersökningar, buköversikt och lungröntgen. Inläggning av okomplicerade
nutritionssonder/ventrikelsonder på boendena kan också utföras.
VO Infektionssjukdomar (hemrespiratorverksamhet) utförde 16 hembesök och hade
38 patienter.
VO Minneskliniken (mobila teamen i Malmö och Lund) utförde 1 764 hembesök till
893 patienter. Målgruppen är patienter inom klinikens ansvarsområde. Anledning till
hembesök är patienter som på grund av den sociala eller medicinska situationen
respektive problematiken inte kan komma till mottagningen och/eller behöver
hembesök i eget eller särskilt boende, patienter med komplicerad BPSD-problematik i
hemmet eller på boende, uppföljning av yngre patienter med demenssjukdom i
hemmet/ särskilda boende enligt program och i syfte att undvika slutenvård
1429 hembesök varav 814 gjordes av läkare tillsammans med annan teampersonal
och övriga av teampersonal (2 personer). Totalt hade mobila teamet 5099
kvalificerade telefonkontakter med totalt 971 individuella patienter. Hembesök från
mottagningen gjordes 335 st. av främst kuratorer (116) och arbetsterapeuter (133).
37 var teambesök inklusive läkare och resten gjordes av övrig personal.
VO Barnmedicin utförde 184 hembesök, anledning till hembesöket har varit diabetes,
allergi, CF, dietistbesök, neurologi, NUB (Neurologisk Utveckling Bedömning), Gastro
(kurator, övervikt) och sjukgymnastbesök. Enligt uppgift finns inte klara riktlinjer eller
kriterier/målgrupp identifierade. Däremot upplever verksamheten att det är mycket
ovanligt med hembesök. Även på diabetes är besöken (140) uteslutande i utbildnings24

och informationssyfte i skola vid nydebutering, vid byte av skola eller vid särskilda
problem i skolan.
VO Barnkirurgi Neonatalvård gjorde cirka 900 hembesök till okänt antal unika
individer. Kriterierna för hembesök är tvillingar eller trillingar, familjen har inte bil,
barnet är i behov av syrgas, barnet väger mindre än 1500 gram, barnet är multisjukt
(d.v.s. behov av övervakning dygnet runt) eller socialt utsatt familj (svårt att komma till
sjukhus, många barn i familjen, ensamstående mamma m.m.).
Verksamhetsområde Ortopedi har Centrum för Idrott och Hälsa (CIH). Skåneidrotten
är huvudman och har ”lagt ut tjänsten” till VO Ortopedi SUS. CIH avlastar SUS med
ca 1500 remissbesök per år. Verksamhetens siffror år 2014 uppgick till 2 142
läkarbesök, 700 sjukgymnastbesök och 262 telefonsamtal. Antalet unika individer för
ovan är okänt.
ÄMMA teamet (i samverkan med kommunen)
ÄMMA teamets målgrupp är svårt multisjuka patienter med nedsatt fysisk eller
kognitiv funktionsförmåga som har svårigheter att ta sig till sjukhus eller vårdcentral
eller inte vill detta. Krav är att pågående insatser från kommunen måste finnas.
Geografiskt upptagningsområde är Malmö stad. År 2015 gjorde man 1 282
hembesök. Ingen uppgift på antalet unika individer har erhållits.

Region Skåne övergripande
Inom Region Skåne redovisas en total volym av hembesök i egen regi för år 2015 till
153 333 hembesök, varav primärvården svarar för 104 975 av dessa hembesök. Av
dessa är 85 499 hembesök med anledning av sjukdom (BVC är hälsovård och
frångår ovan siffra).
15 655 hembesök utfördes av Falck Akuta hembesök av läkare, 67 066 hembesök
utfördes av vårdcentraler och resterande hembesök låg inom Habilitering, Psykiatri
och Somatik. Antal liggande sjuktransporter som Skånetrafiken Serviceresor utför
uppgick år 2015 till 28 076.
78 % av hembesöken som utförs på primärvårdsnivå genomförs för att bedöma
och/eller behandla sjukdomstillstånd, resterande andel utgörs i huvudsak av
barnhälsovård eller vaccinationer. Sammanlagt gjordes år 2015 85 499 hembesök för
att bedöma och/eller behandla sjukdomstillstånd, vilket är en ökning med 37 %
jämfört med tidigare år. Mellan 2014 och 2015 ökade läkarbesöken från
hembesöksbilen (Falck hembesök av läkare) med 4 % medan läkarbesöken från
vårdcentralerna ökade med hela 24 %. Störst procentuell ökning svarade
vårdcentralernas sjuksköterskor för, hela 110 %. Ersättningen för hembesök i
hälsovalet kan vara ursprunget till denna ökning. Men eftersom hemsjukvård upp till
och med sjuksköterskenivå, är ett kommunalt ansvar ska Region Skånes primärvård
inte utföra hembesök på sjuksköterskenivå.
Till den prehospitala vården kan även räknas telefonsamtal/telefonrådgivning.
År 2015 hade 1177 Vårdguiden på telefon 551 550 samtal (i Region Skåne).
Primärvårdens totala antal telefonsamtal uppskattas till ca 4 000 000, varav
1 150 000 telefonsamtal sker inom Region Skånes egen regi (resterande inom privat
regi). Det finns dock ingen uppgift om hur stor del av dessa samtal som är av direkt
rådgivningskaraktär.
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Telefonrådgivning på jourtid till kommunens hemsjukvård från Falck Akuta hembesök
av läkare uppgick till 7 660 samtal. Det förekommer utöver ovan även viss
telefonrådgivning från sjukhusens specialistmottagningar samt besök på 1177
Vårdguiden på webben och de e-tjänster som finns där. Någon uppskattning av
volymen på telefonrådgivning från sjukhusens specialistmottagningar har inte gått att
få uppgifter om men på 1177 Vårdguiden på webben ökar besöken konstant.
Nytt läkarstöd – Hälso- och sjukvårdsavtalet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtal som nu tecknas med Skånes 33 kommuner har
karaktären av ett utvecklingsavtal, där utvecklingen av en för kommunerna och
Region Skåne gemensam teambaserad vårdform för de mest sjuka, tillsammans med
gemensamma insatser för tidvis sviktande är högst prioriterade utvecklingsområden.
För Region Skånes del innebär detta utvecklingsåtagande att ett nytt riktat och
tillgängligt läkarstöd ska byggas upp och bli en del i en teambaserad vårdform,
tillsammans med kommunal vård för de mest sjuka med behov av vård i hemmiljö.
Målgruppen för denna vårdform beräknas uppgå till ca 26 000 personer eller 2
procent av den skånska befolkningen.
Läkarstödet ska med start hösten 2016 byggas upp succesivt och utformas så att en
inställelsetid vid icke planerade hembesök kan ske inom 2 timmar dygnet runt
veckans alla dagar och vid planerade hembesök inom 5 arbetsdagar. Fullt utbyggt
beräknas läkarstödet göra ca 125 000 hembesök årligen riktade till den aktuella
målgruppen. Beslut om läkarstödets organisering och finansiering fattas inom kort.
Hembesöken till denna målgrupp är idag av betydligt mindre omfattning och utförs av
respektive vårdcentral där patienten är listad eller av den upphandlade verksamheten
Falcks läkarbilar. Falcks läkarbilar svarar även för hembesök till barn,
vårdintygsbedömningar, utfärdande av dödsbevis samt telefonrådgivning till
hemsjukvårdens sjuksköterskor på jourtid.
När avtalet löper ut är ambitionen att på ett tydligare sätt sammanföra uppdragen att
utföra planerade och icke-planerade läkarinsatser i ett gemensamt uppdrag för det
nya läkarstödet, så att även de tjänster som idag utförs av Falcks läkarbilar kan
täckas in i detta. När samma funktion har ansvar både för att utföra det kontinuerliga
planerbara arbetet och att möta de behov som är akuta, bör den samlade planeringen
kunna förbättras och de akuta behoven kunna reduceras på sikt. Eftersom
uppbyggnaden av det nya läkarstödet sker successivt kan det dock vara nödvändigt
att överväga hur behovet av läkarstöd ska hanteras under uppbyggnadsskedet.
Det eventuella behovet av ytterligare läkarbemannade prehospitala resurser kan
bedömas först efter uppbyggnad av det nya läkarstödet och utvärdering av detta.

Mobila team – tillgänglighetspaketet
Inom sjukvårdsförvaltningarna pågår för närvarande ett arbete med att skapa mobila
s.k. närsjukvårdsteam, som en del i Region Skånes tillgänglighetspaket under år
2016. Det förutsätts att uppbyggnaden av dessa team samordnas med och på sikt
också integreras med det nya läkarstöd som skapas i överensstämmelse med
intentionerna i Hälso- och sjukvårdsavtalet enligt ovan.
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Sammanfattning av kartläggning
Kartläggningen visar att det i Region Skåne finns många olika verksamheter och
resurser med hembesöksverksamhet av prehospital karaktär. Flertalet av dessa
resurser/hembesöksteam är dock riktade till en specifik och avgränsad målgrupp av
kända patienter och få resurser, utöver Falcks läkarbilar, är tillgängliga för
akutinsatser som alternativ till ambulans.
Kartläggningen visar också att många verksamheter har förhållandevis liten
omfattning av sin hembesöksverksamhet, varför det kan finnas stor anledning att
undersöka effektiviteten i denna.
Beskrivningen ovan är endast en kartläggning och omfattar inte någon utvärdering
eller jämförelse av kompetens, resurser, effektivitet, kostnader och kvalitet, då detta
inte kunnat göras utifrån tillgängligt material. Resultatet av kartläggningen visar dock
på att en sådan utvärdering och jämförelse också bör genomföras.
Det nya läkarstöd som följer på hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna blir
utan tvekan en mycket viktig prehospital resurs och andra läkarbemannade enheter
bör inte införas förrän detta läkarstöd implementerats och utvärderats.

5.4 Kvalitet
Det finns för närvarande inte någon riktigt entydig nationell bild av vad som
kännetecknar god kvalitet i ambulanssjukvården eller vilka kvalitetsmått som är mest
relevanta för att följa och säkerställa kvalitet i verksamheten.
NYSAM använder i sin jämförelse av ambulanssjukvården 29 olika
kvalitetsindikatorer. Dessa indikatorer har karaktären av processindikatorer och
speglar på olika sätt hur arbetet inom den prehospitala vården bedrivs, t.ex.
avseende behandling av strokepatienter, standardiserade omhändertaganden och
patientsäkerhet.
Några egentliga resultatindikatorer används däremot inte och något nationellt
kvalitetsregister för ambulanssjukvård finns ännu inte, trots att vissa initiativ i den
riktningen tagits under senare år. Nu pågår dock ett arbete som förhoppningsvis inom
kort kan resultera i att ett nationellt kvalitetsregister kan skapas.
Som ett resultat av många års effektiv regional ledning och samordning av Region
Skånes prehospitala verksamhet finns idag en mycket jämn kvalitet i den skånska
ambulanssjukvården. Utfallet av NYSAMs kvalitetsindikatorer som i den nationella
jämförelsen uppvisar stora variationer, är enhetligt för Region Skåne med samma
resultat i de fyra distrikten. Av 29 redovisade indikatorer utfaller 24 med bästa resultat
för Region Skåne. Tillgänglighet och insatstider är ofta det som lyfts fram som mått på
kvaliteten i ambulanssjukvården, men kvalitet och patientnytta är beroende av mycket
mer än just insatstiden. Kompetens- och kunskapsutveckling, utformningen av och
följsamheten till behandlingsriktlinjer samt förekomsten av direktspår till diagnostik
och behandlingen på sjukhusen är andra faktorer som har stor betydelse för
slutresultatet för den enskilde patienten. Detta är områden som förhoppningsvis kan
täckas in på ett adekvat sätt i ett kommande nationellt kvalitetsregister för
ambulanssjukvården.
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Men även mjuka värden som bemötande och patientupplevd kvalitet är viktiga att
följa som mått på kvaliteten. Ambulanssjukvården i Skåne deltar årligen i
genomförandet av nationell patientenkät. Resultaten är generellt sätt mycket goda.
Patienter och anhöriga som får hjälp av ambulanssjukvården är oftast mycket
tacksamma över att få hjälp och inte så inriktade på att värdera det bemötande man
får. Men några viktiga iakttagelser går ändå att utläsa ur genomförda patientenkäter.
Bemötande och förtroende bedöms genomgående mycket högt, medan delaktighet
och information uppvisar större spridning och generellt något sämre resultat. Även
tillgängligheten till ambulans bedöms som god av de som deltagit i enkäten. Några
avvikelser som kan konstateras är att patienter med svenska som modersmål blir
bättre bemötta och känner större förtroende för personalen och att patienter 16-44 år
är mindre nöjda än övriga åldersgrupper. Region Skånes resultat avviker inte
signifikant från resultaten hos andra deltagande sjukvårdshuvudmän.
Systematisk analys av rapporterade avvikelser och klagomål ur ett patientperspektiv
är andra inslag i en mer omfattande kvalitetsuppföljning av ambulanssjukvården.
I Region Skånes avtal/uppdrag avseende ambulanssjukvård finns särskilda
kvalitetskrav som kopplats till vite. Dessa gäller anspänningstid vid Prio 1 uppdrag
samt avställda bilar. Kravet på anspänningstid innebär att ambulansen ska vara på
väg inom 90 sekunder från det att uppdraget erhållits från SOS Alarm. Kravet på
avställda bilar innebär att de ambulanstimmar och den drifttid som avtalats ska
uppfyllas av den utförande organisationen.
I jämförelsen av Region Skånes ambulansutförare i avsnitt 6 nedan redovisas under
rubriken kvalitet utfallet för ”Avställda bilar”, ”anspänningstid” samt den formella
kompetensnivån för medarbetarna i respektive ambulansverksamhet.

5.5 Medarbetare, bemanning och arbetsmiljö
Region Skåne har krav på bemanningskompetens i avtalen avseende
akutambulansteam och transportambulansteam. Akutambulans skall bemannas med
minst en specialistutbildad sjuksköterska. Godkänd specialistutbildning för
sjuksköterskor är i första hand akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård.
Annan vidareutbildning som godkänns är specialistutbildning med inriktning mot akut
och olycksfallssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, barnsjukvård, barnmorska
och distriktssjuksköterska. Transportambulans skall bemannas med minst en lägsta
kompetens legitimerad sjuksköterska. Detta krav upplevs positivt av både
leverantörer och medarbetare.
Leverantörerna skall utföra medarbetarenkäter, både i syfte för att redovisa för
uppdragsgivaren men först och främst för egen del och utveckling av sin verksamhet.
Arbetsmiljön är avgörande för både engagerade medarbetare men har också hög
genomslagskraft på patientsäkerheten. Det har förekommit en hel del massmedial
bevakning av ambulanssjukvårdens medarbetare både utifrån bemanning och
arbetsmiljö. Region Skåne är huvudman för ambulanssjukvården men är inte
arbetsgivare i tre av fyra distrikt och detta är viktigt att peka på. I jämförelsen av
leverantörerna längre ner presenteras respektive verksamhet.
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Det finns krav på att all personal skall delta i minst 6 regionala utbildningsdagar samt
att leverantören skall erbjuda minst 4 utbildningsdagar internt. Detta skall följas upp
vid avtalsuppföljning.

5.6 Ekonomi
Totalkostnaden för ambulanssjukvården år 2015 redovisas som nära 530 Mkr med
den fördelning som framgår av nedanstående tabell. I denna kostnad ingår även
kostnaden för prioritering och dirigering genom avtalet med SOS Alarm. Kostnaden
för övriga prehospitala resurser som Falcks läkarbilar och mobila team i
sjukvårdsförvaltningarna ingår ej i redovisningen.
Totalkostnad för ambulanssjukvården år
2015
(tkr)

Ambulansdistrikten
Räddningstjänsten
SOS Alarm
Skånetrafiken
Utomlänsuppdrag
Regiongemensamt RSPE
Regionalt läkarstöd
Totalt

463 792
5 545
23 000
17 413
- 5 133
16 857
8 388
529 2

Liggande sjukresor
Intäkt
Exkl. RTJ och RLS

Tabell 9: Totalkostnad ambulanssjukvård 2015

Den totala kostnaden för driften av den skånska ambulanssjukvården i
ambulansdistrikten uppgick år 2015 till närmare 464 miljoner kronor. Kostnaden på ca
17 miljoner kronor för regional ledning, samordning och utbildning inkluderar även
kostnad för journalsystem och digitalt informationsöverföringssystem ISPASS.
ISPASS används av samtliga utförare men kostnaden belastar Region Skåne på
central nivå.
I tabellen nedan presenteras den av Region Skåne utbetalda ersättningen per
distrikt/leverantör enligt avtal.
Distrikt
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4

Utförare
Falck
Samariten
SUND
Falck

Ersättning
108 505 792
135 224 573
108 678 012
111 383 502
463 791 879

Tabell 10: Kostnad avtal 2015
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Tabellen nedan visar kostnaden per distrikt redovisad per uppdrag, per invånare i
distriktet samt per bemannad ambulanstimme i distriktet.

Kostnad
per
uppdrag

Kostnad år 2015
Distrikt
Distrikt 1 Falck
Distrikt 2 Samariten
Distrikt 3 SUND
Distrikt 4 Falck

(kr)
2 206
3 029
3 331
3 632

Kostnad Kostnad
per
per
invånare ambulanstimme
(kr)
262
369
410
536

(kr)
1122
1081
1278
1087

Tabell 11: Jämförelse kostnader

Skillnaderna i kostnad mellan de olika distrikten kan till stor del, men inte helt,
förklaras av skillnader i befolkningstäthet och areal inom respektive distrikt och de
olikheter i resurstäthet som följer av detta. Kostnadsnivå kommenteras särskilt i
följande avsnitt om jämförelse mellan de utförande organisationerna, i avsnitt 6.
Region Skåne utför även ambulansuppdrag samt transporter utanför länsgränsen, så
kallade utomlänsuppdrag. Dessa faktureras respektive landsting och genererar en
intäkt på totalt 5,1 miljoner kronor.
Räddningstjänstens medverkan i ambulanssjukvården med Sjukvårdslarm, IVPA,
bärhjälp mm uppgick år 2015 till en total kostnad av drygt 5,5 miljoner kronor med
fördelning enligt nedanstående tabell.

Tabell 12: Kostnader Skånes räddningstjänster

Under 2015 kördes det 28 076 liggande transporter inom Skånetrafiken Serviceresor
till en kostnad på 17 413 000 kronor vilket utgör en kostnad per utförd transport till
620 kronor.
Kostnaden för en ambulanstransport uppgår från 2 206 kronor till 3 632 kronor per
resa medan kostnaden för serviceresa uppgår till 620 kronor. Utöver skillnaden i
kostnad måste beaktas den höga medicinska kompetensen samt akutambulans som
arbetsredskap (utrustning och bil) som inte nyttjas på resurseffektivt och optimalt sätt.
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6. Jämförelse mellan utförare av ambulanssjukvård i Skåne
Kvalitet
Som ett resultat av många års effektiv regional ledning och samordning av Region
Skånes prehospitala verksamhet uppnås idag en jämn kvalitet i den skånska
ambulanssjukvården med ett enhetligt utfall för de kvalitetsparametrar som används i
NYSAM.
När det gäller utfallet för de särskilda kvalitetskrav som knutits till Region Skånes
avtal/uppdrag avseende ambulanssjukvård kan man dock notera vissa skillnader
mellan de olika distrikten och leverantörerna.
I det följande redovisas utfallet för ”Avställda bilar” samt ”anspänningstid”. Även den
formella kompetensnivån för medarbetarna i respektive ambulansverksamhet bör
betraktas som en kvalitetsparameter. Dessa förhållanden framgår av avsnittet om
”Kompetens” nedan.
Anspänningstid
Kravet på anspänningstid innebär att ambulansen vid Prio 1 uppdrag ska vara på väg
inom 90 sekunder från det att uppdraget erhållits från SOS Alarm.
Av tabellen nedan framgår att det bästa resultatet under år 2015 erhölls i distrikt 2,
det Mellersta distriktet, där drygt 93 % av Prio 1 – uppdragen hade en Anspänningstid
kortare än 90 sekunder, medan det sämsta resultatet erhölls i Distrikt 1, det
Sydvästra distriktet där knappt 85 % av uppdragen nådde det uppsatta målet för
anspänningstid. De båda andra distrikten hade ett utfall mellan 88 % och 89 %.

Distrikt 1
Distrikt 2, 11 mån
Distrikt 3
Distrikt 4

Anspänningstid under 90
sek

Anspänningstid över 90 sek

84,84%

15,16%

93,33%
88.54%

6,67%
11.46%

88,71%

11,29%

Tabell 13: Anspänningstider Prio 1 uppdrag per distrikt, helår 2015

Avställda bilar
Kravet på avställda bilar innebär att de ambulanstimmar och den drifttid som avtalats
ska uppfyllas av den utförande organisationen.
Av sammanställningen nedan framgår att Falcks har störst omfattning av avställda
bilar och då framför allt i Sydvästra distriktet, men även Östra distriktet har fler
avställda timmar än Mellersta och Nordvästra distrikten. Totalt 705 avställda timmar i
Sydvästra distriktet innebär att i genomsnitt saknas varje dygn i princip två timmars
ambulansresurs jämfört med den kapacitet som är planerad och avtalad.
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Distrikt

Avställda
timmar 2015

Antal
tillfällen

Antal
tillfällen > 1
timma
151

Snittid per
avställningstillfälle - tim
3:22

Vite under
2015
(kr)
507 000

Sydvästra –
distrikt 1
Mellersta –
distrikt 2
Nordvästra –
distrikt 3
Östra –
distrikt 4

705

209

70

74

16

0:56

48 000

106

78

30

1:21

90 000

311

179

110

1:44

330 000

Tabell 14: Uppföljning avställda bilar

Vite om 3000 kronor utgår vid varje avställningstillfälle som överstiger 1 timme.
Sydvästra distriktet skiljer sig från övriga distrikt även genom att den genomsnittliga
avställningstiden är så lång som 3 timmar och 22 minuter.
Den klart vanligaste anledningen till avställning är brist på personal, låg
grundbemanning i kombination med sjukfrånvaro och annan frånvaro. Problem med
kompetensförsörjning och hög personalomsättning slår därför också igenom i
förekomsten av avställda resurser.
Samariten och Mellersta distriktet har genom sin lösning med s.k. flexbilar en högre
beredskap att lösa uppkomna problem och bristsituationer, vilket återspeglas i få
avställda ambulansresurser.

Kompetens
Falck Ambulans AB i Sydvästra distriktet har 51 % anställda sjuksköterskor med en
vidareutbildning (totalt 116 anställda) varav 41 st. (35 % av alla anställda) med
vidareutbildning ambulanssjuksköterska
Samariten AB i Mellersta distriktet har 66 % anställda sjuksköterskor med en
vidareutbildning (totalt 191 anställda) varav 86 st. (45 % av alla anställda) med
vidareutbildning ambulanssjuksköterska.
Skånevård SUND i Nordvästra distriktet har 72 % anställda sjuksköterskor med en
vidareutbildning (totalt 134 anställda) varav 72 st. (54 % av alla anställda) med
vidareutbildning ambulanssjuksköterska.
Falck Ambulans AB har i Östra distriktet 54 % anställda sjuksköterskor med en
vidareutbildning (totalt 114 anställda) varav 36 st. (32 % av alla anställda) med
vidareutbildning ambulanssjuksköterska.
Som framgår ovan har Sund Nordvästra distriktet högst andel vidareutbildade
sjuksköterskor och lägst andel finns i Falck Ambulans AB Sydvästra distriktet. Ser
man till vidareutbildade ambulanssjuksköterskor är det högst andel i SUND och lägst
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andel i Falcks Östra distrikt. Vidareutbildade sjuksköterskor och framför allt
ambulanssjuksköterskor kan ses som en viktig kvalitetsparameter. Ju högre andel
vidareutbildade desto mer kvalitetssäkrad (i form av kompetensen) och säkrare vård
för patienten.
Man kan utifrån ställda krav i avtalet säga att alla leverantörer uppfyller
kompetenskravet om minst en vidareutbildad sjuksköterska i akutambulansen, då
ingen av leverantörerna har färre än 50 % vidareutbildade. Rekommenderat är
vidareutbildning till akut/ambulanssjuksköterska men avtalet säger ej hur många det
skall vara. Högst andel sådana har Nordvästra distriktet. Arbetslivserfarenhet från
verksamhet och arbete i ambulanssjukvården har också stor betydelse för
kompetens och kvalitet. Med en hög personalomsättning påverkas därmed
möjligheterna att säkerställa erfarenhet, kompetens och kvalitet på ett negativt sätt.
Personalomsättningen i respektive distrikt redovisas nedan.

Medarbetare
Falck Ambulans AB i Sydvästra distriktet har totalt 116 anställda.
Personalomsättningen var 22 % år 2015. Under 2015 användes timanställda på
totalt 2 900 timmar av grunddriften. Antal övertidstimmar 2015 var 10 212 timmar
varav 6 anställda jobbade mer än 200 timmar övertid.
Samariten AB i Mellersta distriktet har totalt 191 anställda. Personalomsättningen var
8 % år 2015. Ingen timanställd var med i grunddriften då man i distriktet hade en
överbemanning med en extra ambulans under sommaren med anledning av
stängning av akutmottagningen i Lund. Antal övertidstimmar 2015 var 11 940 timmar
varav 5 anställda jobbade mer än 200 timmar övertid.
Förvaltning SUND i Nordvästra distriktet har totalt 134 anställda.
Personalomsättningen var 14 % år 2015. Under 2015 användes timanställda på
totalt 6 555 timmar av grunddriften. Antal övertidstimmar 2015 var 8 601 timmar
varav 4 anställda jobbade mer än 200 timmar övertid.
Falck Ambulans AB har i Östra distriktet totalt 114 anställda. Personalomsättningen
var 14 % år 2015. Under 2015 användes timanställda på totalt 3 073 timmar av
grunddriften. Antal övertidstimmar 2015 var 13 275 timmar varav 16 anställda
jobbade mer än 200 timmar övertid.
Jämförelserna ovan visar att lägst personalomsättning skedde i Samaritens distrikt
trots högt antal anställda. Den högsta personalomsättningen skedde i Falcks
Sydvästra distrikt. Falcks Östra distrikt hade högst antal övertidstimmar både på
totalen och högst antal anställda som jobbade mer än 200 timmar övertid. SUND
hade högst antal timmar av grunddriften som sköttes av timanställda.
Med regelbundenhet utförs medarbetarenkäter inom varje distrikt. Leverantörerna
använder sig av olika frågeformulär vilket föranleder att direkt jämförelse inte är
möjlig att utföra.
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Sydvästra distriktet (Falck Ambulans AB) utförde sin enkät under mars 2016.
Svarsfrekvens var 76 %. Enkäten visar på övervägande positivt resultat avseende
arbetsgrupp och chefrelation. Det finns viss reservation avseende mobbning och
diskrimineringsfrågor som skulle behöva analyseras mer. Möjlighet att påverka sin
egen arbetssituation och tillräckligt med resurser och förutsättningar för att alla ska
kunna göra ett gott arbete borde också analyseras vidare. Arbetsbelastningen, hot
och våld samt risker med arbetet har fått låga resultat, vilket kan tolkas som negativt
för personalen.
Mellersta distriktet (Samariten AB) utförde sin enkät december 2015-januari 2016.
Svarsfrekvens var 58 %. Resultaten från delområde arbetsgruppen, psykisk
arbetsmiljö och chefrelation visar att medarbetarna trivs i arbetsgruppen och att
chefrelationen ses som ett väl fungerande ledarskap med positiv påverkan på
arbetsmiljön och trivseln. Tre delområden når enligt enkäten inte till önskvärda mål;
egen arbetsuppgift, motivationsfaktorer och fysisk arbetsmiljö. Delområde egen
arbetsgrupp sänks av bristande möjligheter att själv bestämma sina arbetstider,
främst genom sena uppdrag i anslutning till att personalen ska gå av sitt arbetspass.
Detta får påverkan på personalens möjlighet att planera sin vardag. Delområde
motivationsfaktorer präglas av missnöje med lön och karriärvägar. Den fysiska
arbetsmiljön speglar miljön på hämtplats och hemma hos patienten.
Sammanfattningsvis är detta den första enkäten som utförs av Samariten i Mellersta
distriktet och kan därmed inte jämföras med tidigare. Den relativt låga
svarsfrekvensen innebär att tolkningen av resultatet måste ske med en viss
försiktighet. Samariten utför samma enkät i Stockholm, vid jämförelse framstår
Skånes resultat som mer positivt i många delar och även i totalbedömningen.
Nordvästra distriktet (Skånevård SUND) utförde sin enkät under februari/mars 2016.
Svarsfrekvens var 75 %. Enkäten visar på övervägande positivt resultat avseende
arbetsgrupp och psykosocial miljö. Chefrelation och arbetsledning ser man väldigt
blandat på men jämfört med föregående enkätresultat har det skett en viss mindre
förbättring (föregående enkät var även den inom driftform Region Skåne).
Förtroendet för ledningen är ett område som behöver förbättras. Framtidstro visar
positivt resultat om än kompetensutvecklingen är ett uttalat förbättringsområde.
Stress och risk/hot/våld är uttalade förbättringsområden.
Östra distriktet (Falck Ambulans AB) utförde sin enkät under mars 2016.
Svarsfrekvens var 72 %. Enkäten visar på övervägande positivt resultat avseende
arbetsgrupp och chefrelation. Möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och
tillräckligt med resurser och förutsättningar för att alla ska kunna göra ett gott arbete
har fått lägre resultat och borde analyseras vidare. Arbetsbelastningen, våld samt
risker med arbetet har fått lägre resultat, vilket kan tolkas som negativt för
personalen. Det är en hög grad av personal som uppger att de har blivit utsatta för
hot vilket borde föranleda vidare handlingsplan.
En samstämmighet föreligger i trivsel på arbetsplatsen och i arbetsgruppen i alla
genomförda medarbetarenkäter. Om ett försök till en jämförelse mellan enkäternas
resultat sker, visar alla på att utsatthet för hot och våld är påtaglig. Likaså risker i
arbetet som utförs samt arbetsbelastning och stress. Sammantaget är enkäternas
resultat snarlikt och visar på samma förbättringsområden. Resultatet av enkäterna
återspeglar däremot inte de skillnader som erhålls vid dialogerna med medarbetarna.
Detta presenteras vidare nedan.
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Dialog med medarbetare
I syfte att få en bild av medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö genomfördes
dialogmöten på stationerna i Helsingborg, Lund, Kristianstad och Malmö. Eftersom
tiden för mötet i Malmö sammanföll med förväntad hög arbetsbelastning
genomfördes detta dialogmöte samtidigt både på stationen och på akutmottagningen
SUS Malmö. Medarbetarna blev inbjudna både via sina arbetsgivare (via Intranät)
samt genom direktutskick på mail. Responsen var varierande. I Helsingborg,
Kristianstad och Malmö var det hög uppslutning medan det var ett fåtal medarbetare
som deltog i Lund. Sammantaget deltog ca 80 personer vid dessa tillfällen.
Den information och de uppfattningar som delgavs från medarbetarna var
varierande. Majoriteten av medarbetarna och då främst medarbetare i Falcks båda
distrikt, uttryckte att man hellre hade sett att ambulanssjukvården drevs i Region
Skånes egen regi, medan andra gav uttryck för att man var nöjd med korta
beslutsvägar och närhet till ledningen i en liten privatägd organisation. Inom något
distrikt är man mer kritiskt både mot sin arbetsgivare, RSPE och Region Skånes
hantering av sitt huvudmannaskap än i de övriga distrikten. Vissa medarbetare tror
inte att en verksamhetsövergång vore lösningen på de bekymmer
ambulanssjukvården har. Medarbetare i SUND verkar något mer nöjda med sin
arbetsgivare men anser att verksamhetsövergång inte har löst alla bekymmer. Vissa
anser att det är bra med flera olika leverantörer, med möjlighet att välja arbetsgivare
och att en gemensam organisation skulle vara svår att hantera (en alldeles för stor
”apparat”). Även med all verksamhet i egen regi ser man också risk för att
organiseringen inom olika förvaltningar skulle ge olika förutsättningar som skulle
kunna leda till olikhet, trots allt.
Flertalet finner de delvis olika förutsättningarna för de olika leverantörerna (enligt
avtal) vara svåra att övervinna. Det framstår för dessa som ojämlikt då SUND
upplevs ha bättre förutsättningar och fler fördelar jämfört med övriga (avser ekonomi,
kompetenshöjning, utbildningsinsatser samt arbetstider). De olika förutsättningarna
för avtalsefterlevnad har skapat ”klyftor” både mellan medarbetare, mellan
leverantörer och mellan samverkanspartners (akutmottagningarna på sjukhusen och
andra vårdgivare). Det upplevs generellt som mer komplicerat att vara anställd av en
privat arbetsgivare både vid möten med regionanställda, vid journalhantering,
samverkan och läkemedelsförsörjning. Används material vid ett ambulansuppdrag
får de privata utförarna inte ha ett eget förråd på sjukhuset utan måste till
ambulansstationen för att fylla på. Alla medarbetare vill att det i det dagliga arbetet,
inte ska spela någon roll vilken logotype man har på sina kläder, alla är i kontakten
med patienten lika ansvariga och delaktiga i ambulanssjukvården – en del av Region
Skåne.
De allra flesta av de som deltog i dialogerna, var överens om att regionaliteten (den
övergripande regionala ledningen och styrningen som sköts genom RSPE) är viktig
och att detta måste bevaras. Dock framkom en hel del synpunkter och kritik mot hur
denna sköts idag. Genomförandet av utbildning och kompetensutveckling,
framtagande av riktlinjer och direktiv, mötesstruktur och tillgängligheten till RLS
beskrivs som viktiga förbättringsområden. I vissa avseenden upplevs en alltför
omfattande detaljstyrning och arbetssättet med delegering av arbetsuppgifter som
legitimerade sjuksköterskor redan har legitimation för ger litet utrymme för
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egenansvar och/eller kreativitet. Detta påverkar arbetstillfredsställelsen och bidrar till
frustration hos medarbetarna.
Läkemedel till bilarna som fastställs av RSPE tillsammans med
ambulansöverläkarna har inte alltid tillräcklig förankring ute i verkligheten (för stora
förpackningar, opraktiska förpackningar och onödiga läkemedel). Det finns mycket
att förbättra och förändra om regionaliteten skall fungera så optimalt som möjligt, och
om organisationen skall kvarstå är detta ett uttalat krav.
Alla medarbetare som deltog var helt överens om betydelsen av tillgång till det
Regionala Läkarstödet, RLS, men såg också tillgängligheten till detta som ett
förbättringsområde (större fysisk närvaro). Man ser gärna att RLS blir en funktion
placerad på ett fysiskt ställe och ej bara en beredskap som t.ex. befinner sig hemma
i köket, med störningar av olika slag, som barnskrik etc. Man föreslår även att RLS
åker med i ambulanserna ibland, bättre telefontillgänglighet, bättre kännedom om
ambulanssjukvården och krav på att RLS skall ha tillgång till journal och andra
nödvändiga system.
Medarbetarnas upplevelse av turbulensen inom ambulanssjukvården med konkurs
och byten av arbetsgivare är en av orsakerna till varför många sökt sig bort från
arbetet. De olika arbetstidskraven och jourtidskraven upplevs som ett stort
bekymmer, samma arbete till nästan samma lön, lika ansvar men betydligt olika antal
arbetstimmar. Önskemål om samma krav på arbetstidsregler framförs samstämmigt
från alla. Olikheten i utbildningsinsatser beroende på var man är anställd, beskrivs av
många som stor och många upplever att detta leder till ojämlik vård i Region Skåne.
En del får går ”dyrare” utbildningar medan andra får ett nej, detta trots att nationella
riktlinjer säger att dessa utbildningar är ett krav i ambulanssjukvården. Medarbetare
gav uttryck för frustration över avsaknad av kompetensstege, karriärmöjligheter och
framtidsvisioner.
Upplevelsen av att fortfarande vara en transportorganisation är hög. Trots den höga
kompetens som medarbetarna besitter är upplevelsen ofta att man är en
sjuktransport, ”en dyr taxiresa” och att transportambulanserna ianspråktas för akuta
uppdrag därför att akut ambulansen är upptagen av en sjuktransport. En alldeles för
hög andel sjuktransporter sker idag med ambulans och upplevelsen hos
ambulanspersonalen är att övriga vårdgivare ”hittar” på dropp i sista stund eller
begär EKG-övervakning endast för att kunna motivera en ambulanstransport. Medan
det verkliga skälet är att det tar för lång tid eller är för besvärligt att beställa
sjuktransport. Det är lättare att beställa en ambulanstransport. Här erkänner även
ambulanspersonalen att ”ibland är det lättare och går snabbare att köra in patienten
än att se till att man ordnar en annan transport ”.
Sammanfattningsvis var det en mer uttalad kritisk inställning mot den egna
arbetsgivaren bland medarbetarna i Falcks distrikt än i de båda andra distrikten.
Detta skulle kunna verifieras av den högre personalomsättningen som noteras i
Sydvästra distriktet. Alla distriktens medarbetare var samstämmiga i synpunkterna
på RSPE avseende hanteringen av utbildning, samordning och avtalsuppföljning.
Medarbetardialogerna resulterade även i möte med fackliga ombud från de privata
utförarna. Dessa bekräftade medarbetarnas uttryckta åsikter.
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Arbetssätt – synsätt – samarbete
Det finns en hel del olikheter bland leverantörerna och det arbetssätt och synsätt
som påverkar verksamheten och dess utveckling i distrikten. Det viktigaste
arbetsredskapet ambulanspersonalen har är bilen och medarbetarna har många
synpunkter på allt som har med fordonens prestanda, utrustning, utrymme och
komfort. Men här har utförarna olika synsätt och har enligt avtal och uppdrag också
ansvar för att tillhandahålla ambulanser enligt Region Skånes krav. Alla lever upp till
de ställda kraven men väljer helt olika lösningar. Egen regi ställer mycket höga krav
och har valt en dyr lösning som uppskattas mycket av medarbetarna, medan de
privata utförarna väljer enklare alternativ. De privata utförarna försöker leva upp till
Region Skånes miljökrav och prövar gasbilar som ambulans, något som förkastas
helt av egen regi. Resultatet blir att här varierar märke och modell, vilket ökar
frustrationen bland medarbetarna. Man känner inte igen sig i ambulansen om man
hamnar på tvåbilslarm och bistår kollega med hjälp. Alltifrån var i bilen utrustning
hittas, till hur i bilen man sitter. Detta är en konsekvens för arbetsmiljö, säkerhet och
patientsäkerhet.
Utrustningsfrågan hanteras även den olika. Ej samma modeller, märken gör att
samarbetet vid akuta händelser försvåras och vilket kan riskera patientsäkerheten.
Samarbetet mellan leverantörerna sker men inte i en tillräckligt välfungerande och
konstruktiv dialog. Alla leverantörer har synpunkter på behovet av att utveckla
samverkan och den regionala ledningen av ambulanssjukvården. Det finns en stor
samstämmighet kring behovet av regional ledning och samordning, men det är också
tydligt att denna behöver förändras och bli mer utvecklingsinriktad. Det behövs mer
av konstruktiv utvecklingsinriktad samverkan med och mellan distrikten och andra
samarbetspartners för att nå de goda resultat och den väl fungerande verksamhet
som det finns förutsättningar för. RSPE har ansvaret för detta och att den regionala
ledningen fortsättningsvis utvecklas på detta sätt.
Att ambulansöverläkare nu är anställda av leverantörerna uppges ej ha blivit så bra
som varit avsikten. I praktiken nyttjas dessa som om de fortfarande var anställda av
RSPE och detta leder till att överläkaren hamnar i en svår situation. En arbetsgivare
som har anställningsansvaret och en arbetsgivare som har arbetsuppgifterna och om
dessa inte är överens blir arbetet svårt. Detta ställs på sin spets när många uppdrag
ambulansöverläkarna utför kommer från RSPE så tiden för arbetsgivaren är knapp
och leverantörerna skulle önska nyttja denna resurs på ett annat sätt. Flertalet
framför synpunkter på att en anställning av ambulansöverläkarna i Region Skåne
nog ändå vore tydligare och att föredra.
Bemötandet från andra vårdgivare kan ibland vara väldigt varierande. Ambulanserna
får inte fylla på sitt förråd i bilen i samband med lämning av patient på sjukhuset utan
man får köra tillbaka till stationen eller någon närliggande för att fylla på sitt förråd.
Orsakerna till detta är att sjukhusens akutmottagningar inte vill upplåta yta till en
privat utförare som man inte riktigt ser som en del av Region Skånes sjukvård. Detta
skapar frustration, samarbetsproblematik samt kan ses som resursslöseri. Ett
observandum är att det i avtalstext är formulerat: Parterna är överens om att verka
för att förråd ska finnas på sjukhusen i Region Skåne med möjlighet att komplettera
och fylla på material.
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Det föreligger även skillnad i arbetssätt mellan de olika leverantörerna. Falck arbetar
med dynamisk dirigering och dynamisk resursanvändning. Detta förbättrar
tillgängligheten och genererar resursanvändandet optimalt. Det finns dock
begränsningar då Falck inte äger påverkan helt själv men om man skulle kunna
implementera den dynamiska resursanvändningen i hela Region Skåne vore det till
gagn för medborgarna. Dynamisk resursanvändning innebär att ambulansbil och
ambulanspersonal är mer rörliga mellan orter och tidpunkter som har identifierats
från alla samverkanspartners (beställare, uppdragstagare, prioriterings- och
dirigeringscentral). Detta innebär att en enhet som på morgonen är placerad på ort
X, kan under dagen bytas ut mot att upprätthålla tillgängligheten på ort Y, tills nytt
uppdrag erhålls där och/eller att enheten kan återgå till sin ursprungsplacering. Detta
är dock inte någon s.k. passning. Detta innebär en frihet för prioriterings- och
dirigeringsfunktionerna att fördela valfri resurs mellan de överenskomna orterna och
tidpunkterna, ett flexibelt ambulansutnyttjande.

Ekonomi
Av ekonomiavsnittet ovan framgår skillnaderna i kostnad för ambulansverksamheten
i de olika distrikten och att dessa skillnader till stor del kan hänföras till olika
förutsättningar vad gäller geografi och befolkningstäthet. När jämförelsen görs av
kostnaden per bemannad avtalad ambulanstimme bör resultaten däremot vara mera
direkt jämförbara. En viss skillnad av kostnader kan motiveras om det är stora
skillnader i utnyttjandegrad, men i övrigt bör kostnaderna kunna vara jämförbara. Av
tabellen nedan framgår just kostnaden per ambulanstimme samt antalet uppdrag per
ambulanstimme.

Kostnad
per
ambulanstimma

Kostnad år 2015
Distrikt
Distrikt 1 Falck
Distrikt 2 Samariten
Distrikt 3 SUND
Distrikt 4 Falck

(kr)
1122
1081
1278
1087

Antal
uppdrag
per
ambulanstimme
0,51
0,36
0,38
0,30

Tabell 15: Kostnad per ambulanstimme och distrikt – uppdrag/ambulanstimme.

Av jämförelsen framgår att kostnaden per timme är lägst hos Samariten i Mellersta
distriktet, tätt följd av Falcks i Östra Distriktet. Utnyttjandegraden är dessutom högre i
Mellersta distriktet.
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Den något högre kostnaden per timme i Sydvästra distriktet, Falcks, förklaras med
den betydligt högre utnyttjandegraden. Klart högst kostnad per timme har Nordvästra
distriktet, där verksamheten drivs i egen regi. Jämfört med Mellersta distriktet är
kostnaden per ambulanstimme drygt 18 % högre i Nordvästra distriktet. Bakom den
högre kostnaden ligger ett annat kollektivavtal, andra arbetstider, något annorlunda
personalsammansättning och betydligt högre ambitionsnivå vad gäller krav på
fordonen samt tid avsatt för forskning och utveckling.

7. Sammanfattande nuläge och problembeskrivning
Nulägesbeskrivningen ovan kan sammanfattas i följande punkter som
kännetecknande för situationen i den skånska ambulanssjukvården år 2016:


Tillgängligheten till ambulanssjukvård i Skåne når inte fullt upp till det politiskt
fastställda 90 % - målet, varken för Region Skånes som helhet eller för något
av de fyra ambulansdistrikten. De uppmätta insatstiderna som mediantid i
olika kommuner uppvisar dessutom en betydande variation från 10 minuter i
Malmö som lägst upp till 22 minuter som mest i Örkelljunga. Detta är dock
inte någon försämring jämfört med situationen under tidigare år. Tvärtom har
insatstiderna förkortats i flera kommuner genom de särskilda åtgärder som
vidtagits de senaste åren.



Resurserna i termer av antal ambulanser i ambulanssjukvården är totalt sett
väl dimensionerade i jämförelse med dimensioneringen hos andra
sjukvårdshuvudmän. Skillnaden ligger i hur ambulansresurserna används
t.ex. avseende sjuktransporter. Eftersom Region Skåne inte har några
särskilda resurser avdelade för överflyttning av patienter används
akutambulanserna alltför ofta för sådana transporter, vilket bidrar till att
tillgängligheten för Prio 1- uppdrag försämras.



Resursanvändningen och tillgängligheten till ambulanssjukvård i Skåne skulle
mot denna bakgrund kunna vara bättre med befintliga resurser.



Kompetensförsörjningen är idag och för framtiden ett betydande problem för
ambulanssjukvården. Personalomsättningen är hög framför allt i det
Sydvästra ambulansdistriktet och personalrörligheten mellan distrikten är
påtaglig. Ambulanssjukvården har generellt sett en svår konkurrenssituation
mot andra verksamhetsområden som rekryterar sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor. De personer som fått specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård i Lund under åren hade väl räckt för det skånska
behovet om de bara kunnat förmås att bli kvar i ambulanssjukvården.



Det föreligger olikheter mellan distrikten i synen på kompetens, erfarenhet
och kompetensmix i verksamheten. Andelen sjuksköterskor med
vidareutbildning bland medarbetarna varierar från 51 % i Sydvästra distriktet
till 72 % i Nordvästra distriktet. Region Skånes krav är att minst 1 person per
ambulans ska vara vidareutbildad sjuksköterska. För att i praktiken kunna
leva upp till detta krav behöver följaktligen mer än 50 % av de anställda vara
vidareutbildade sjuksköterskor.
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Det uttrycks en tydlig frustration, oro, resignation och till och med viss
förtroendekris bland många av ambulanssjukvårdens medarbetare. Denna
oro rör främst personalförsörjningen och möjlighet till personlig
kompetensutveckling, men även i viss mån Region Skånes långsiktiga
utveckling av ambulanssjukvården. Hos en av utförarorganisationerna finns
bland många anställda även ett uttalat misstroende mot den egna
arbetsgivaren.



Utbildningsmöjligheterna för ambulanspersonalen beskrivs som ett
problemområde både av medarbetare och ledning för utförarorganisationerna. Trots en hög ambitionsnivå med totalt 10 utbildningsdagar
uppnår man i praktiken inte den, för verksamhetens utveckling, nödvändiga
kompetensutvecklingen på ett likvärdigt sätt oberoende av vem som är
arbetsgivare. Att detta tillgodoses bör vara huvudmannens ansvar.



Den regionala ledningen och samordningen har haft en avgörande betydelse
för att den skånska ambulanssjukvården under en följd av år utvecklats
positivt mot god kvalitet och jämlik vård till den situation vi ser idag. Men i
nuläget finns det klara brister i hur samverkan och dialog mellan
leverantörerna, RSPE, SOS Alarm, akutmottagningar fungerar som stöd för
ambulanssjukvårdens fortsatta utveckling. Detta påverkar daglig drift,
patientsäkerhet, förutsättningarna för lika och jämlik vård för Skånes
befolkning samt personalens psykosociala arbetsmiljö. Regionaliteten är
mycket viktig att säkerställa men arbetssättet behöver vidareutvecklas.



Efter många års regional ledning och samordning av Region Skånes
prehospitala verksamhet noterar vi idag, utifrån de kvalitetsparametrar som
används, en förhållandevis jämn kvalitet i den skånska ambulanssjukvården



Kvalitetsuppföljningen inom ambulanssjukvården är dock inte tillräckligt
utvecklad, varken nationellt eller regionalt. Några egentliga resultatindikatorer
används inte och något nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård finns
ännu inte. Nu pågår dock ett arbete som förhoppningsvis inom kort kan
resultera i att ett nationellt kvalitetsregister kan skapas.



Avtalets/uppdragets krav på anspänningstid och avställda bilar uppfylls dock
bäst av Samariten i Mellersta ambulansdistriktet.



I jämförelsen mellan ambulansdistrikten och de tre olika
utförarorganisationerna konstateras framför allt skillnader i synsätt,
prioriteringar, ledarskap. Detta gäller bland annat synen på kompetensmix
enligt ovan och kraven på ambulansernas beskaffenhet. Detta återspeglas
också i en skillnad i kostnadsnivå. Några tydliga objektivt noterbara skillnader
i kvalitet, utöver resultaten för anspänningstid och avställda bilar, kan
däremot inte konstateras.

8. Alternativa prehospitala resurser – vad gör andra?
För att öka tryggheten och minska väntetiden på ambulanssjukvård har man i vissa
landsting infört ett komplement så kallad Single responder. Det finns olika
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benämningar med lite skiftande betydelse på olika håll; bedömningsbil och
förstärkningsenhet. Syftet med single responder är att minska väntetiden för
patientens ambulanssjukvård och förstärka ambulanssjukvårdens resurser. Detta
sker genom att parallellt skicka ut en single responder samtidigt som en
akutambulans. Patienten omhändertas i väntan på att ambulans kommer fram och
skulle ambulans ej behövas kan denna återkallas av single responder. Likaså skulle
antalet så kallade tvåbilslarm kunna använda en ambulans och en single responder
vilket skulle frigöra en ambulansresurs då andra ambulansen inte behöver kallas ut.
För tillfället finns single responder i VGR och används där i Dalslands glesbygd, i
Blekinge, Sörmland och Gävleborg. Det finns delade åsikter om single responder
både bland leverantörer, huvudmän och ambulanspersonal. En kritisk synpunkt
handlar om den ökade risken för hot och våld som kan kopplas till ensambemannade
enheter.
Bedömningsbilar – läkarbemannade med eller utan? Det fanns tidigare en form av
läkarbemannade bilar i olika delar av Skåne, främst i Malmö och Lund. Dessa var
dyra i drift och användes inte i den omfattning som man trodde. Behovet finns säkert
men det är osäkert om det är på detta sätt man skall tillgodose bedömningar, med
tanke på att det finns en hel del andra prehospitala resurser.
VGR har även det man kallar för bedömningsbil. Dessa finns i Göteborgs stad. Det
är personbilar som är utryckningsutrustade och bemannade med en leg.
sjuksköterska med en noga utvald reell kompetens. Projektet som startade 2013 föll
så väl ut att det fastställdes och utökning från en till två bilar gjordes. En bil kör
mellan klockan 10 till 03 och den andra kör mellan klockan 08-20. Kostnaden
likställer VGR med att 2 bedömningsbilar kostar lika mycket som en akutambulans
årligen. En preliminär uppskattning av antal uppdrag är mellan 18-24 st. dagligen för
båda bilarna. 60 % av uppdragen är Prio 2, 20 % är Prio 3 och 20 % är IVPA
uppdrag. Personalen används även vid tillfälliga nödlösningar vid sjukdom hos
ambulanspersonal. Bemanningsmässigt har man 7-10 sjuksköterskor. Dessa roterar
mellan att köra exempelvis 5 veckor bedömningsbil och sen 5 veckor akutambulans.
VGR har även läkarbemannade bilar som också enkom kör i Göteborg. Det skiljer
något i utrustning och läkemedel mellan dessa bilar. Huvuduppdraget för läkarbilarna
är att vara högsta medicinska kompetens (liknande Region Skånes RLS men RLS
kör inte på uppdrag), enligt specifika utlarmningskriterier som VGR har skapat,
backup vid behov och möjlighet att ta patienter från ”väntelistan för
ambulansuppdragen”. Kostnaden är ca 4 miljoner kronor årligen och
bemanningsmässigt krävs det 2 heltidstjänster. Läkarbilarna är tillgängliga vardagar
mellan kl. 07 till 21.
Psykisk ohälsa drabbar många människor i samhället. Hela vården behöver ha god
kunskap kring hur att bemöta personer med psykisk ohälsa oavsett om det endast är
fråga om psykisk ohälsa eller om det samtidigt finns annan sjuklighet. De normala
kontaktvägarna och de funktioner som redan etablerats måste anpassas och
utveckla sin verksamhet så att även personer med psykiska problem kan få en god
vård. Den prehospitala vården är inget undantag. Eftersom den psykiska ohälsan är
vanligt förekommande finns det stora fördelar med att förstärka kompetensen hos all
personal inom ambulanssjukvården då de kommer behöva ha en hög kompetens att
möta alla de patienter som en eventuell införd psykiatriambulans inte nås av. Vid
beslut om uppdrag med akutbil/ambulans för patienter med psykisk ohälsa så bör
funktionen finnas inom ambulanssjukvården. Ställningstagande behöver göras till
vilket uppdrag en sådan akutfunktion ska ha och noga se över avgränsningen mot
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det uppdrag som Falcks hembesöksbilar och mobila team har. Är det fokus på
vårdintygsbedömningar och/eller att möta personer med akut suicidrisk? Andra
uppdrag? Psykiatriambulanser bör då finnas att erbjuda för alla inom Region Skåne
om vården skall vara lika för alla.
Det finns ett förslag om projekt avseende försök med psykiatriambulans. I projektet
avses nyttjande av en akutambulans med extra resurs specialistutbildad
sjuksköterska från psykiatrin. Om man genomför projektet är det viktigt att projektet
testas i olika delar av Skåne för att kunna vara jämförbart. Syftet med projektet bör i
första hand vara att bidra till kunskapsuppbyggnad inom ambulanssjukvården. Man
bör även ta vara på erfarenheter från pågående nationella projekt.
Liggande sjuktransporter, utförs till större del av transportambulanser men även av
akutambulanser. Detta har blivit en ond cirkel, vårdgivare beställer
ambulanstransport istället för sjukresa och ambulanserna utför uppdrag som de
kunde avlastas med. Genom detta förfarande hamnar transportambulanser på akuta
uppdrag och där har man inte den kompetens som efterfrågas och ej heller all
nödvändig utrustning. Många andra sjukvårdshuvudmän, som t.ex. Halland, har
skapat separata resurser för liggande transporter med syrgas i form av lättvårdseller enklare transportambulanser som ett sätt att avlasta och frigöra
akutambulansresurser för de verkliga akutuppdragen. Detta är ett kostnadseffektivt
sätt att lösa dessa transportbehov som Region Skåne har anledning att ta efter.

9. Vilka är framtidens utmaningar och krav på den prehospitala vården i
Skåne?
Ambulanssjukvården har som tidigare nämnts utvecklats från att vara en ren
transportorganisation till att vara en i akutsjukvården fullt integrerad prehospital
sjukvårdsorganisation med hög medicinsk kompetens och tillgång till många olika
behandlingsalternativ. Det finns all anledning att utgå från att denna utveckling av den
prehospitala vården kommer att fortsätta i minst samma takt som hittills. Det är tydligt
att den prehospitala vården står inför en rad fortsatta och nya utmaningar och krav.
En av dessa är den demografiska utvecklingen med ett fortsatt ökande
befolkningsunderlag i Skåne och en ökande andel äldre bland befolkningen.
Folkmängden i Skåne passerade 1,3 miljoner i september 2015. Fram till 2024
väntas Skånes folkmängd öka med cirka 166 000 individer, vilket är en ökning med
13 procent. Det är högre än under de senaste tio åren, då Skåne ökade med drygt
10 %. Till detta kommer en kraftigt ökande andel äldre i befolkningen. De kommande
tio åren kommer antalet 75 år eller äldre i Sverige att öka med 28 procent. Detta kan
jämföras med de tio gångna åren då antalet äldre endast ökat med en procent. Allt
detta kommer att innebära en fortsatt kraftig ökning av de prehospitala insatserna
och påverka såväl volym, dimensionering som behov av nya arbetssätt och
lösningar.
Men även samhällsutvecklingen i övrigt bidrar sannolikt till att uppdragen för
prehospital vård kommer att fortsätta att öka. Det är inte bara äldre och svårt akut
sjuka patienter som i allt större omfattning förväntar sig och behöver hjälp och stöd
av olika slag. Den prehospitala vården i form av ambulanssjukvård eller andra
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kompletterande resurser måste ha beredskap och kompetens att möta olika typer av
behov. En allt större del av ambulansuppdragen möter redan idag det man beskriver
som primärvårdspatienter eller patienter med psykiatriska besvär. Detta är en
utveckling som med största sannolikhet kommer att fortsätta och som ställer nya
krav på bredd och mångsidighet i kompetensutvecklingen för ambulanssjukvården.
Sammantaget kommer dessa faktorer tillsammans med ett ökat sjukvårdsbehov hos
den enskilde samt ökade krav på att få vård direkt, när vården inte tillgodoses av
andra sjukvårdsaktörer leda till en fortsatt ökning av antalet uppdrag för
ambulanssjukvården.
De prehospitala medicinska bedömningarna blir allt mer omfattande och
komplicerade. Idag finns ett stort antal olika triage direktiv att följa för
ambulansteamen. Antalet patienter som stannar hemma efter att man ringt 112 och
erhållit en ambulans ökar kraftigt år från år. Denna utveckling är svår att vända då
bedömningsförmågan och beslutskraften ofta hamnar hos ambulanssjukvården när
andra sjukvårdaktörer inte har möjlighet eller resurser att bistå närsjukvårds- eller
primärvårdpatienter. Detta ställer krav på att bredda ambulanssjuksköterskornas
utbildning både på universitets- och vidareutbildningsnivå och att säkerställa
läkarmedverkan via Regionala Läkarstödet (RLS).
Den prehospitala vården kommer för att kunna möta denna utveckling att behöva ha
tillgång till flera alternativa resurser och kompetenser som på bästa sätt motsvarar
det bedömda behovet i den enskilda situationen. Region Skåne har redan idag
många olika resurser och kompetenser att tillgå och ett effektivt nyttjande av dessa
blir i framtiden allt viktigare och där formerna för samverkan är en prioriterad fråga
för huvudmannen att arbeta vidare med.
Bildandet av en prioriteringsfunktion i egen regi, Region Skånes Larmcentral i
partnerskap med SOS Alarm, skapar nya förutsättningar för detta. 1/6 2016 börjar
det nya utvecklingsavtalet med SOS Alarm AB att gälla. Detta avtal innebär stegvis
förändring till dess att Region Skåne övertar prioriteringsfunktion helt i egen drift.
Bemanningen kommer vara sjuksköterskor vilket SOS Alarm har haft svårt att leva
upp till i sitt tidigare avtal. Region Skånes Larmcentral i partnerskap med SOS Alarm
är en stor kompetenshöjande del i den vårdkedja som startar vid 112-samtal.
Trots införande av nya arbetssätt, flera alternativa prehospitala resurser och mer
effektiv prioritering kommer den demografiska utvecklingen och
samhällsutvecklingen i övrigt att leda till ett behov av att också öka antalet
ambulansresurser.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna, den gemensamma
teambaserade vårdformen och det nya läkarstöd som byggs upp för detta kommer
att bli en viktig resurs för den prehospitala vården. Att utveckla och säkerställa
samarbetet mellan det nya läkarstödet och övriga prehospitala funktioner kommer att
vara en prioriterad fråga.
Kompetensförsörjningen inom ambulanssjukvården kommer att vara en kritisk fråga
och en stor utmaning för framtiden precis som inom stora delar av sjukvården i
övrigt. De som väljer att arbeta i ambulanssjukvården tilltalas ofta av att kunna få
fokusera helt på en patient åt gången, att få ta ett tydligt eget ansvar för bedömning
och påbörjande av behandling, att fatta snabba beslut och agera tydligt för individens
43

bästa. Man tilltalas också av de förhållandevis stora frihetsgraderna i arbetet. Många
talar också varmt om arbetet i ambulanssjukvården som världens bästa jobb. Arbetet
passar säkert inte alla men de som trivs med denna typ av uppgifter borde kunna
förmås att förbli i ambulanssjukvården om bara tillräckliga möjligheter till kompetensoch karriärutveckling kan erbjudas och om löner och andra anställningsvillkor inte
avviker negativt från vad som gäller inom sjukvården för övrigt. Att göra arbetet
attraktivt, vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen kommer
att vara en avgörande fråga för all ambulansverksamhet oavsett om den bedrivs i
offentlig eller privat regi. Att landa i en balanserad kompetensmix i verksamheten
kommer också att vara viktigt både för att klara kompetensförsörjningen och för att
medarbetarna ska känna att deras kompetens utnyttjas på ett bra och effektivt sätt.
Ambulanssjukvården har oftast haft lättare än övrig sjukvård att rekrytera
medarbetare till operativ tjänst då arbetet är fritt, självständigt och ibland tidsmässigt
mindre belastande än annan sjukvård. Dock har på senare i den allmänna bristen på
sjuksköterskor svårigheter uppkommit med personalförsörjning framförallt
sommartid. För att möta detta kan det på sikt vara aktuellt att införa kortare
arbetstider i högt belagda ambulansdistrikt. Det kan också vara lämpligt att undvika
dubbelbemanning med sjuksköterskor och istället stödja en nationell utbildning av
ambulanssjukvårdare/paramedics för rollen som lednings- och teknikansvarig i
ambulansteamet.
Ambulanssjukvården är en ung medicinsk specialitet men har sina rötter i
räddningstjänst och utryckningsorganisation där väntan på uppdrag utgör en stor del
av arbetstiden. . Idag ligger arbetad tid i genomsnitt kring 40 % av arbetstiden,
medan resten utgöres av väntan på uppdrag.
Fokus på olyckor, trauma och urakuta tillstånd är oproportionerligt stort jämfört med
intresset för den helt övervägande patientkategorin som utgörs av äldre patienter,
ofta med flera olika kroniska sjukdomar och där sjukdomsbilden ofta inte är helt
entydig. En ökad samverkan med övriga prehospitala aktörer som kommunal
sjukvård, primärvård, avancerad vård i hemmet, 1177, mobila team för äldre, att öka
intresset för och utbildningar kring den äldre och multisjuka patienten kommer att
vara viktiga utvecklingsområden för ambulanssjukvården.
Ambulanssjukvården har alla åldrar och alla diagnoser bland sina patienter. Detta
kombinerad med en på vissa ställen låg beläggning på ambulanserna gör att
patientexponeringen blir låg. Diagnosen ”Hjärtstopp” har en förekomst av mellan
600-700 fall per året vilket med ca 800 medarbetare ger en exponering av knappt två
fall per år som man handlägger. Detta är lågt och gäller liknande för andra diagnoser
som trauma, sepsis, svåra luftvägsproblem eller kuvöstransporter. Detta är
ytterligare en anledning att öka beläggningen på ambulanserna och på sikt minska
arbetstiden till 8 timmar likt övrig sjukvård. Att öka förekomsten en av övningar och
interaktiva kliniska utbildningar för att kompensera bristen på exponering av patienter
samt att införa specialenheter, med särskild kompetens och som är högre
exponerade för svåra tillstånd och som endast larmas för brådskande och akuta fall
av prioritet 1, kan vara lämpliga åtgärder för att möta detta.
Det finns en nationell samstämmighet om behovet av att på ett mer systematiskt sätt
än hittills mäta och utvärdera vad som är kvalitet inom ambulanssjukvården. Det har
nu inletts en process mot att skapa ett nationellt kvalitetsregister, ett lovvärt och
viktigt initiativ. Detta kommer att leda till ett ökat fokus på kvalitet och
kvalitetsutveckling som grund för en mer fakta- och evidensbaserad utveckling av
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framtidens ambulanssjukvård. Mycket av dagens utvecklingsdiskussioner inom
ambulanssjukvården styrs ofta av känslomässiga argument och tyckande med
begränsad faktabas. Ett nationellt kvalitetsregister kommer att bidra till att den
prehospitala vården i större utsträckning styrs genom fakta- och evidensbaserade
beslut.
I övrigt kan noteras att utvecklingen med ett ökat fokus mot personcentrerad vård
som sker inom hälso- och sjukvården i stort även kommer att prägla utvecklingen
och framtiden för den prehospitala vården.
Stora medicintekniska förändringar och utveckling av e-hälsa kommer som för
sjukvården i övrigt att påverka den prehospitala verksamheten med bland annat bild
och videoöverföring som standard för att diagnos ska kunna ske så tidigt och korrekt
som möjligt.

Fortsatt närmare samverkan och integration av den prehospitala vården i
akutsjukvårdens processer är ytterligare ett utvecklingsområde som kommer att vara
prioriterat och prägla framtidens ambulanssjukvård. Denna samverkan och
integration måste oavsett utförare ske på ett enhetligt sätt med gemensamma
processer. Det är Region Skåne som är huvudman för det samlade
sjukvårdssystemet och som ansvarar för att patientprocesser och samverkan mellan
sjukvårdens olika delar möter den enskilde patientens behov och bidrar till ett
effektivt resursutnyttjande.

10. Diskussion med slutsatser och förslag
Prehospital vård, vad görs, vad leder det till och hur effektivt är det?
Kartläggningen av nuläget visar att det inom Region Skåne förekommer en hel del
prehospital vård utöver ambulanssjukvården. Någon utvärdering eller jämförelse
avseende kompetens, resurser, effektivitet, kostnader och kvalitet har inte kunnat ske
utifrån tillgängligt. Inte minst det faktum att många olika verksamheter bedrivs med
förhållandevis blygsam omfattning motiverar att en sådan utvärdering och jämförelse
görs för att kunna bedöma resultat och effektivitet i dessa verksamheter, Att se över
vad som görs inom respektive förvaltning/verksamhetsområde, hur mycket det kostar
och vad resultatet blir.
Hur kan tillgänglighet och kvalitet i ambulanssjukvården förbättras ytterligare?
Av redovisningen ovan framgår att resurserna i termer av antal ambulanser i den
skånska ambulanssjukvården i dagsläget totalt sett är väl dimensionerade i
jämförelse med dimensioneringen hos andra sjukvårdshuvudmän. Men det blir också
tydligt att tillgängligheten skulle kunna förbättras ytterligare med de befintliga
resurserna.
En analys med hjälp av SOS Alarms verktyg ResQue Analyser visar också att
dagens ambulansresurser är väl fördelade och geografiskt placerade i Skåne för att
på ett så bra sätt som möjligt täcka in och ge god och rimligt jämn tillgänglighet i hela
Skåne.
45

När ambulanserna finns på respektive stationerna och står stilla ser den teoretiska
tillgängligheten ut enligt bilden nedan, där det gröna området markerar det område
ambulansen kan nå inom 10 minuter, det gula inom 20 minuter och där det röda
området tar längre tid än 20 minuter. Markerade punkter avser de stationer som har
dygns- eller dagambulans stationerad alla dagar hela året. Med tillägg av helg- eller
sommarambulanser etc. förbättras täckningen inom de områden där dessa placeras.

Bild 2: Täckning av Region Skåne när ambulanser är på stationer. Gråmarkerat område är felaktigt och är grönt pga.
tekniskt fel i kartritningen.

Av kartan ovan framgår att norra delen av Örkelljunga kommun mot länsgränsen och
området runt Degeberga i östra Skåne är de mest kritiska områdena utifrån den
teoretiskt möjliga tillgängligheten till ambulans. Här sker dock en klar förbättring när
sommarambulansen placeras i Degeberga och helgambulansen dagtid i finns i
Örkelljunga.
Detta är den teoretiska bilden av tillgänglighet utifrån stationernas och
ambulansernas placering. I praktiken är många av ambulansresurserna i rörelse och
befinner sig när larm kommer ofta på en helt annan plats än den egentliga
stationeringen.
För att förbättra och optimera tillgängligheten med befintliga resurser bör man därför
studera både hur resurserna placeras och hur man arbetar med dirigering och
styrning av resursanvändning i den dagliga driften.
När det gäller stationeringen bör man ta ställning till hur man ska lösa de områden
som har lägst tillgänglighet/längst insatstid innan ambulans är framme. Det skulle
t.ex. kunna vara lämpligt att placera en ambulans i Degeberga året runt och att
placera en resurs i Örkelljunga veckans samtliga dagar. Nackdelen med dessa
placeringar skulle kunna vara risken för att de resurser som placeras på detta sätt får
en mycket låg utnyttjandegrad.

46

Ett sätt att förbättra tillgängligheten och samtidigt få en jämnare belastning är att
arbeta med dynamisk dirigering eller dynamisk resursanvändning i likhet med det
arbetssätt som Falcks tillämpar i Sydvästra respektive Östra distriktet. Att införa en
anpassad form av dynamisk resursanvändning inom alla ambulansdistrikten och i
hela Skåne torde vara ett led att förbättra tillgängligheten generellt men också med
särskilt fokus på de kommuner och områden där insatstiderna idag är längst.
Tillgängligheten kan också förbättras med befintliga resurser genom att eliminera de
uppdrag som endast är överflyttningar eller sjuktransporter och där patienten inte är i
behov av ambulansens särskilda utrustning och/eller kompetens. Eftersom såväl
akutambulanser som transportambulanser i stor utsträckning används för den typen
av uppdrag inträffar ofta den situationen att de är upptagna med transportuppdrag
när prioriterade larm inkommer. Analysen visar att Region Skåne har tillräckligt med
ambulansresurser när alla är på plats. Men eftersom de oftast är på uppdrag
uppkommer problematiken med längre inställelsetider och försämrad tillgänglighet.
Därför är den enskilt viktigaste åtgärden för förbättrad tillgänglighet att avlasta
ambulanserna de rena sjuktransporterna som kan lösas med andra resurser. Detta
skulle bidra både till förbättrad tillgänglighet för Prio-1 uppdrag, ett mer effektivt
utnyttjande av resurser och kompetens i ambulanssjukvården samt till en ökad
kostnadseffektivitet i de sjuktransporter som genomförs. En transport med ambulans
kostar i genomsnitt ca 3 300 kronor medan kostnaden för en överflyttning med en
enkelbemannad s.k. ”lättvårdsambulans” med tillgång till syrgas kan beräknas till
ungefär en tredjedel. För transport som liggande sjukresa med bår taxi uppgår
kostnaden till ca 650 kronor.
Profilering och subspecialisering inom sjukvården bidrar till en ökning av olika typer
av s.k. sekundärtransporter mellan olika sjukvårdsinrättningar. Det finns också
anledning att kalkylera med en ökning av längre transporter för specialbehandlingar,
t ex Rikssjukvård eller specialiserad strokebehandling. Dessa utvecklingstrender
understryker ytterligare vikten av att skapa särskilda resurser för medicinska
överflyttningstransporter. Om tillämpning av dynamisk resursanvändning i hela
Skåne och att avlasta ambulanssjukvården liggande transporter utan medicinskt
behandlingsbehov inte leder till önskad förbättring av tillgängligheten, kan det i ett
nästa steg vara aktuellt att införa andra kompletterande prehospitala resurser som
”single responders” för att säkerställa tillgängligheten i särskilda problemområden.
Vilken betydelse har styrning och ledning, organisering och driftform för
utveckling och resultat?
Det är tydligt att regionaliteten, med en regiongemensam samordning och
övergripande styrning och ledning av den prehospitala vården är avgörande för att
den skånska ambulanssjukvården ska kunna leda till jämlik vård, ha enhetliga
arbetssätt och vårdprocesser och kunna bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Att
säkerställa gemensamma krav och riktlinjer som gäller för alla oavsett vilken
organisation som utför ambulansuppdragen. Att i samverkan med den övriga
akutsjukvården utarbeta gemensamma vårdprocesser och behandlingsriktlinjer. Att
samordna och leda kvalitets- och verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och
det gemensamma forsknings- och utvecklingsarbetet. Allt detta är viktiga uppgifter
för den regionala ledningsfunktionen på det prehospitala området. Oavsett vilket
vägval som Region Skåne gör när det gäller framtida driftform för
ambulanssjukvården är det viktigt att säkerställa och vidareutveckla den regionala
samordningen och ledningen. Den regionala ledningen bör dock i fortsättningen vara
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än mer inriktad mot utveckling i konstruktiv dialog och samverkan med utförarna och
mindre inriktad på operativ drift och kontroll. Det behövs mer av konstruktiv
utvecklingsinriktad samverkan mellan distrikten för att nå de goda resultat och den
väl fungerande verksamhet som det finns förutsättningar att uppnå.
Översynens jämförelse av ambulansdistrikten och utförarna visar att det är svårt att
dra några generella och entydiga slutsatser om vad driftformen betyder för
ambulanssjukvårdens utveckling och resultat. I de följande beskrivs ändå i en enkel
SWOT-analys mest uttalade för- och nackdelar samt risker och möjligheter med olika
alternativ vad gäller val av driftform.
De olika handlingsalternativen i detta avseende kan grovt sett beskrivas som
följande:
 All ambulansverksamhet upphandlad
 All ambulansverksamhet i egen regi
 Blandad driftsform med både upphandlad verksamhet och verksamhet i egen
regi
I dagens situation har Region Skåne blandad driftsform där ett av fyra distrikt drivs i
egen regi, medan de tre övriga distrikten fördelas på två privata entreprenörer efter
genomförd upphandling.
SWOT-analys
All verksamhet upphandlad:
För- och nackdelar med att ha all verksamhet upphandlad kan beskrivas på följande
sätt:
+ det är lättare att ställa krav och utkräva ansvar kopplat till ett avtal.
+ kostnadskontrollen är bättre, avtalet reglerar vad det kommer att kosta.
+ lägre kostnader. Erfarenheter och utvärdering visar tydligt detta.
+ leverantörens incitament och konkurrens i en upphandling öppnar för nya kreativa
lösningar.
‒ att avtalet styr kan försvåra förändringar under avtalsperioden.
‒ marknaden och konkurrensen på området är för närvarande begränsad. Idag ser vi
endast två konkurrenskraftiga aktörer på marknaden.
‒ legala och kulturella faktorer kan försvåra samverkan med egen regi.
Riskerna med att ha all verksamhet upphandlad handlar framför allt om sårbarheten
om det skulle inträffa att en privat leverantör av ekonomiska skäl eller på grund av
brister i sin kompetensförsörjning inte klarar att utföra sitt uppdrag. Även om de
ekonomiska konsekvenserna kan regleras så är ambulanssjukvården en för
sjukvården och befolkningen så kritisk verksamhet att den till varje pris måste
säkerställas. Eftersom marknaden för närvarande är så begränsad finns det även en
risk för att det skulle kunna uppstå en situation med privat monopol. Ett privat
monopol skulle inte vara förenat med några som helst positiva effekter.
Möjligheterna med upphandlad verksamhet ligger framför allt i att utnyttja den
drivkraft och kreativitet som är kopplad till konkurrens och leverantörernas incitament
att hitta nya lösningar som bidrar till kvalitet och effektivitet. Den utveckling som skett
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i Region Skåne med införande av dynamisk dirigering, krav på anspänningstid vid
Prio 1 - uppdrag, samt försök med att miljökrav för ambulanser har tillkommit just på
detta sätt.

All verksamhet i egen regi:
Följande för- och nackdelar framstår mest påtagliga:
+ en huvudman för all verksamhet.
+ likvärdiga anställningsvillkor och rättvisa arbetsförhållanden för medarbetarna.
+ sjukvårdshuvudmannen har fullt ansvar och kontroll över arbetsmiljö och
arbetsvillkor.
+ inga legala eller kulturella hinder för samverkan med egen regi och akutsjukvård.
‒ högre kostnader.
‒ begränsad kostnadskontroll.
‒ svårare att utkräva ekonomiskt ansvar.
‒ konkurrensmomentet utgår vilket kan påverka incitamentet för effektivitet och nya
lösningar.
Den största risken med detta alternativ är utan tvekan den ekonomiska. Att
ambulanssjukvård i egen regi genererar högre kostnader är ett konstaterat faktum.
Den interna jämförelsen mellan ambulansdistrikten visar att kostnaden i egen regi år
2015 är närmare 20 % högre än i motsvarande verksamhet som bedrivs i privat regi.
Av jämförelsen framgår också vari kostnadsskillnaden består. Eftersom möjligheten
till kostnadskontroll minskar i egen regi finns det också skäl att anta en högre
kostnadsutveckling på sikt om all verksamhet bedrivs i egen regi. Ett offentligt
monopol skulle dessutom bidra till en ökad löneglidning för ambulanspersonalen. En
ren extrapolering av dagens kostnadsnivå ger vid handen att ett övertagande av all
ambulansverksamhet i egen regi, med oförändrat verksamhetsinnehåll, skulle leda
till en kostnadsökning med närmare 100 miljoner kronor till år 2018. I Västra
Götalandsregionen som år 2011 lämnade den tidigare modellen med blandad
driftsform för att driva all ambulansverksamheten i egen regi, har den årliga
kostnaden ökat från 471 Mkr år 2010 till 709 Mkr år 2015, en ökning med 238 Mkr/år,
eller ca 50 % på fem år. Orsakssambanden bakom detta och hur stor del av denna
kostnadsökning som direkt kan hänföras till driftformen är dock inte tydligt klarlagda.
Detta ska naturligtvis ställas mot fördelarna och möjligheten i att utan formella
och/eller kulturella hinder förstärka ambulanssjukvårdens samverkan och integration
med den övriga akutsjukvården. Ett övertagande av all verksamhet i egen regi skulle
också innebära att Region Skåne fullt ut får ta ansvar både för de risker och de
möjligheter som ligger i den framtida kompetensförsörjningen.
Ett övertagande av all verksamhet i egen regi bör, för att ske smidigt ske stegvis
genom övertagande av verksamheten vid ett distrikt i taget. Detta är också
avtalsmässigt möjligt genom nuvarande avtals löptider och förlängningsmöjligheter.
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Blandad driftform:
För och nackdelar med detta alternativ sammanfattas med följande punkter:
+ ger möjlighet till jämförelser.
+ skapar större valmöjligheter för medarbetare.
+ skapar drivkraft för utveckling, kvalitet och konkurrens mellan utförare.
+ delvis god kostnadskontroll bromsar kostnadsutvecklingen.
+ begränsad sårbarhet för huvudmannen.
‒ legala och kulturella hinder kan försvåra samverkan.
‒ olika ekonomiska förutsättningar kan störa samverkan.
Blandad driftform ger möjlighet att ta vara på flera av de positiva sidorna både med
upphandlad verksamhet och med verksamhet i egen regi, samtidigt som riskerna
med de renodlade alternativen kan reduceras. Att genom jämförelser och konkurrens
mellan utförare skapa drivkraft för utveckling för kvalitet och för att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Den största risken med blandad driftsform är att Region Skåne inte helt lyckas med
att utforma och tillämpa verksamhetskrav och villkor för verksamheterna så de blir
likvärdiga och jämförbarheten och drivkraften för utveckling därmed går förlorad. Det
finns även en uppenbar risk att även om krav och villkor i övrigt är samstämmiga, så
blir i praktiken de ekonomiska förutsättningarna så olika att jämförelser och
utvecklingssamarbete blir mer eller mindre omöjligt. Att välja bolagsform för den del
av verksamheten som ska drivas i egen regi kan vara ett sätt att eliminera risken för
detta. Då har alla verksamheter förutom samma avtal också en motsvarande
transparens i den ekonomiska redovisningen.
Blandad driftform kan utformas på olika sätt, med egen regi i ett eller flera distrikt,
med egen regi i bolags- eller förvaltningsform, med en eller flera privata utförare som
upphandlade leverantörer. Det avgörande är att kraven på kvalitet och uppdragets
utförande samt förutsättningarna för detta är så likvärdiga som möjligt.

Vad är relevanta och realistiska mål för tillgänglighet och jämlik vård för
ambulanssjukvården?
Region Skåne behöver ta ställning till vilka mål som fortsättningsvis ska gälla för
ambulanssjukvårdens tillgänglighet. Det nuvarande politiskt fastställda målet på att
90 % av befolkningen vid Prio-1 uppdrag ska nås av ambulans inom 20 minuter är
inte uppfyllt. Det finns inte heller någon konsensus för eller något underlag i övrigt
som visar att detta är det mål som är optimalt att sätta. Som framgår av
redovisningen i denna översyn finns ingen samsyn kring detta nationellt och olika
huvudmän har också valt olika mål för tillgängligheten till ambulanssjukvård. Flera
huvudmän har dock i likhet med Skåne fastnat för just det s.k. 90 % - målet. Även
om detta inte nås fullt ut idag bör det vara realistiskt att med de åtgärder för
förbättrad tillgänglighet som här föreslås kunna uppnå 90 % tillgänglighet inom 20
minuter för den skånska befolkningen som helhet. Det finns för detta mål också bra
och tillgänglig data som kan användas redan idag.
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Förslaget blir därför att använda 90 % - målet som tillgänglighetsmål för Region
Skånes befolkning som helhet och i likhet med i Västra Götalandsregionen
komplettera detta med ett mål för insatstiden mätt som mediantid på högst 12
minuter för Region Skåne som helhet. För att begränsa skillnaderna mellan
tillgängligheten i olika kommuner och delar av Skåne, med hänsyn till målet om
jämlik vård, föreslås dessutom att Region Skåne sätter ett mål för insatstiden mätt
som mediantid på kommunnivå. Detta mål föreslås innebära att mediantiden för
insatstid på kommunnivå får uppgå till högst 18 minuter.

Slutsatser och förslag till åtgärder
Diskussionen ovan kan sammanfattas i nedanstående slutsatser och förslag till
åtgärder:


Resurserna i termer av antal ambulanser i Region Skåne är tillräckliga i
dagens ambulanssjukvård. Jämförelsen med omvärlden visar också att
tillgängligheten till ambulans kan förbättras med befintliga resurser om nya
arbetssätt införs och ambulanssjukvården avlastas de sjuktransporter som
inte ställer krav på den utrustning och kompetens som är kopplad till
ambulanserna.



Det föreslås att dynamisk resursanvändning införs som modell för dirigering i
alla Region Skånes ambulansdistrikt oavsett driftsform Detta är ett sätt att
bidra till att förbättra tillgängligheten generellt men särskilt med fokus på de
kommuner och områden där insatstiderna idag är längst.



Region Skåne bör avlasta ambulanssjukvården de sjuktransporter och
patientöverflyttningar som inte innebär medicinskt krav på ambulans. Detta
kan ske genom att tillskapa separata resurser av karaktären
”lättvårdsambulans” eller liggande sjuktransport som komplement till den
renodlade ambulanssjukvården. Detta är den enskilt viktigaste förstärkning
som kan göras för att förbättra tillgängligheten till ambulans för akuta uppdrag
och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten i dessa transporter och är en
åtgärd som bör vidtas oavsett vägval vad gäller framtida driftsform. Detta kan
ske genom att en separat organisation skapas för dessa uppgifter, att denna
verksamhet upphandlas separat, eller genom att vart och ett av
ambulansdistrikten får ett utökat uppdrag och kompletteras med ett antal
transportresurser av detta slag. Dimensionering och organisering av denna
verksamhet behöver utredas vidare men mycket talar för att en koppling till
befintliga ambulansdistrikt är att föredra.



Eventuell ytterligare förstärkning med s.k. ”single responders” eller
”bedömningsbilar” som komplement till detta bör ske först efter att de ovan
föreslagna åtgärderna genomförts och utvärderats.



Det nya läkarstöd som byggs upp med koppling till det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet med kommunerna blir en viktig prehospital resurs för hela
Region Skåne. Att säkerställa samverkan mellan detta läkarstöd och övrig
prehospital vård blir av avgörande betydelse. Eftersom uppbyggnaden av det
nya läkarstödet sker successivt kan det vara nödvändigt överväga hur
behovet av läkarstöd ska hanteras under uppbyggnadsskedet. Det eventuella
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behovet av ytterligare läkarbemannade prehospitala resurser, s.k.
”akutläkarbilar” etc., som aktualiserats kan bedömas först efter uppbyggnad
av det nya läkarstödet och utvärdering av detta.


En utvärdering och jämförelse av i rapporten kartlagd övrig prehospital
verksamhet bör genomföras utifrån resurser, kostnad, kvalitet och effektivitet.



Jämförelsen av ambulansdistrikten och utförarna visar att det är svårt att dra
några generella och entydiga slutsatser om vad driftformen betyder för
ambulanssjukvårdens utveckling och resultat. De största problemen med
kompetensförsörjning, personalomsättning och uttryckt misstroende finns för
tillfället i det Sydvästra distriktet som drivs i privat regi. Det Mellersta distriktet
som också drivs privat av en annan arbetsgivare har lägst
personalomsättning, bäst utfall på avtalets vitesparametrar och ingen uttalad
förtroendeklyfta. I det Nordvästra distriktet som drivs i egen regi uttrycks gott
förtroende för arbetsgivaren men utfallet för de uppmätta parametrarna är
sämre och kostnadsnivån är den klart högsta. Valet av driftform blir ytterst en
fråga om prioritering av vad som är viktigast att uppnå. Beskrivningen av föroch nackdelar, risker och möjligheter är avsedd att tjäna som underlag för
detta vägval.



Den regionala samordningen och styrningen av den prehospitala vården är
viktig att säkerställa oavsett vägval när det gäller driftform. Detta är
avgörande för att kunna bidra till jämlik vård, skapa enhetliga arbetssätt och
vårdprocesser och kunna bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Men för att
lyckas med detta behöver även den regionala samordningen förändras och
bli mer utvecklingsinriktad. Det behövs mer av konstruktiv utvecklingsinriktad
samverkan med och mellan distrikten och andra samarbetspartners för att nå
de goda resultat och den väl fungerande verksamhet som det finns
förutsättningar för.



Kompetensförsörjningen är idag och för framtiden ett betydande problem för
ambulanssjukvården. Personalomsättningen är hög framför allt i det
Sydvästra ambulansdistriktet och personalrörligheten mellan distrikten är
påtaglig. Så länge personalen rör sig mellan distrikten finns erfarenheten och
kompetensen kvar inom Region Skåne. Men det finns en hel del som har valt
att lämna ambulanssjukvården och detta borde analyseras vidare. Det kan
bero på avsaknad av kompetensstege, karriärmöjligheter, arbetstider m.m.
men detta är påverkningsbart och fullt möjligt att se över.



Översynen föreslår att 90 % - målet fortsättningsvis ska användas som
tillgänglighetsmål för Region Skånes befolkning som helhet: Det innebär att
90 % av Prio-1 uppdragen i Skåne ska nå fram till patienten inom 20 minuter.
Förslaget är också att komplettera detta med ett mål för insatstiden mätt som
mediantid på högst 12 minuter för Region Skåne som helhet. Slutligen
föreslås även ett tredje mål för insatstiden mätt som mediantid på
kommunnivå på högst 18 minuter.



Styrningen vad gäller gemensamma krav på arbetsmiljö, arbetstider och
övriga arbetsvillkor bör uppmärksammas särskilt oavsett driftsform. Mycket
av den frustration som kan konstateras idag handlar om dessa frågor och
upplevd orättvisa. Det är alltid respektive arbetsgivare som har ansvaret för
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dessa frågor men som uppdragsgivare, finansiär och upphandlande
organisation äger Region Skåne frågan om vilka krav som ska ställas.


En förändring som aktualiserats och som möjligen kan förhandlas inom
nuvarande avtal är att ambulansöverläkarna som idag anställs av
utförarorganisationen med fördel skulle vara anställda av Region Skåne och
knutna till den regionala ledningen. Detta skulle bland annat underlätta
tillgång till journaluppgifter för uppföljning och återkoppling av enskilda
patientuppgifter.

53

