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Luftburna ambulanstransporter
Till försvarsutskottet
Försvarsutskottet beslutade den 15 februari 2011 att bereda socialutskottet
tillfälle att yttra sig över motionerna Fö231 och Fö235, som ingår i ett
kommande motionsbetänkande, FöU2 Samhällets krisberedskap.
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Utskottets överväganden
Motionerna
I motion Fö231 (S) begärs ett tillkännagivande om förenklad hantering vid
sjuktransporter med räddningshelikoptrar. Motionärerna anför att sjukvården inte kan använda den räddningshelikopter som finns på Ronneby
flygplats om inte landstinget i förväg upphandlat överskottstid från räddningshelikoptrarna.
I motion Fö235 (M) begärs ett tillkännagivande om vad som anförs i
motionen om Sjöfartsverkets helikopterresurs. Motionären anför att regeringen bör sträva efter en lösning så att helikopterresursen kan användas på
ett så effektivt sätt som möjligt.

Utskottets ställningstagande
Enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska varje landsting
erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Enligt 6 § samma lag svarar landstinget för att det inom detta finns
en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.
Socialutskottet konstaterar att det inte finns något närmare angivet krav
på om transporterna ska ske på väg eller i luften utan det väsentliga är att
landstingen även i detta led av vårdkedjan uppfyller lagens krav på en god
vård. För att kunna ge en vård av hög kvalitet samtidigt som resurserna
utnyttjas effektivt förutsätts i många fall ett samarbete landstingen emellan
och att man använder varandras resurser. Detta sker i dag inom en rad
frågor på hälso- och sjukvårdens område utan att staten styr samordningen
eller finansierar vården.
Socialminister Göran Hägglund har i ett interpellationssvar den 18 november 2010 om en nationellt samordnad luftburen ambulanssjukvård närmare
utvecklat sin syn i sammanhanget. Han kommenterade bl.a. Helikopterutredningens olika förslag i betänkandet Helikoptern i samhällets tjänst
(SOU 2008:129). Vidare nämnde socialministern att Sveriges Kommuner
och Landsting startat ett projekt där man tar hänsyn till utredningsförslagen, eller åtminstone bygger delvis på förslagen i utredningen för att ta
fram ett underlag för beslut om samverkan när det gäller luftburen ambulansverksamhet mellan olika aktörer. Projektet ska slutredovisas till landstingsdirektörerna i juni 2011.
Socialutskottet anser att det är angeläget att även denna del av hälsooch sjukvården fungerar väl och att resurserna utnyttjas effektivt.
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Stockholm den 3 mars 2011
På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (C), Lena
Hallengren (S), Mats Gerdau (M), Jan R Andersson (M), Christer
Engelhardt (S), Margareta B Kjellin (M), Ann Arleklo (S), Lennart
Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Anders W
Jonsson (C), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per
Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Henrik Ripa (M) och Maria LundqvistBrömster (FP).

Tryck: Elanders, Vällingby 2011
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