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Svar på medborgarförslag från Dan Ånnegård om införande
av bedömningsambil
Ärendebeskrivning
Dan Ånngegård har lämnat in ett medborgarförslag om införande av en
bedömningsambil. Förslaget innebär att en eller två bedömningsambilar placeras i
länet. Som motivering nämns bland annat att bedömningsbilen redan på hämtplats
kunna göra en medicinsk bedömning och hänvisa patienten till rätt vårdnivå,
avlasta akutmottagningen, frigöra ambulansresurser för akuta behov samt minska
transporter till sjukhuset.
För närvarande pågår ett projekt kring resurserna utanför Östersunds sjukhus, där
primärvården och ambulanssjukvård ingår. Utifrån närhet till patienten och
patientens behov ska projektet resultera i förslag till ny uppdragsbeskrivning och
organisation av prehospital vård. Projektet är tänkt att pågå till och med den 31
december 2018 och beskrivs nedan.
Region Jämtland Härjedalen arbetar utifrån ett övergripande syfte att
primärvården ska få en utökad roll i och med att en större andel av sjukvården ska
bedrivas närmare patienten. För att ytterligare utveckla detta ska projektet
identifiera hur en framtida prehospital organisation genom samlade resurser ska
öka tillgängligheten för patienten och ge bästa möjliga vård i patientens närhet.
Såväl primärvården som ambulanssjukvården spelar en nyckelroll då de har ett
övergripande uppdrag att utifrån patienternas tillstånd identifiera rätt vårdnivå och
besluta om fortsatt egenvård, behandling i hemmet eller hänvisa till annan
vårdnivå. Rekommendation om fortsatt egenvård, behandling i hemmet eller
hänvisning till annan vårdnivå skulle kunna realiseras i högre utsträckning och med
högre grad av patientsäkerhet med stöd av ett mer utvecklat och digitaliserat
läkarstöd och standardiserade vårdkedjor.
Projektet ska:
 Utreda resursbehov och dimensionering framåt gällande;
- Primär- och sekundärtransporter till vårdinrättning
- Geografisk placering av huvudresurser
- Säsongsvariationer
- Prehospital kompetens
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Utreda möjlighet till ökat antal standardiserade vårdkedjor in i specialiserad
vård.
Utreda möjlighet till ökad digitalisering som hjälp i den prehospitala
bedömningen.
Utreda möjlighet till att ambulanssjukvården kan utgöra en resurs i det
preventiva folkhälsoarbetet samtidigt som hög beredskap upprätthålls.
Utreda ökat prehospitalt samarbete mellan ambulanssjukvård och
primärvård.

Inom projektet ska bland annat verksamhetsdata såsom antal uppdrag,
framkörningstider, vänteperioder för patienter, nyttjandegrad av ambulans med
mera tas fram liksom en omvärldsanalys (inkl. hur andra landsting/regioner har
organiserats med bedömningsbilar, first responder, ”lättambulans och liknande).
Det medborgarförslaget föreslår ingår således i den utredning/översyn som pågår
inom projektet. Projektet kommer att delredovisas löpande och en slutredovisning
kommer att ske i samband med projektavslut den 31 december 2018.
Medborgarförslaget överlämnas till prehospitala projektet för kännedom.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
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