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Avsändare

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Till

Enl. Sändlista

INFORMATION TILL MEDLEMMAR
Tillsammans med detta informationsutskick bifogas också ett informations- och faktaunderlag. Vi är
medvetna om att detta underlag skickas ut något senare än utlovat. Detta bland annat på grund av att
vi prioriterat arbetet med flygplansupphandling och årsredovisningen.
Notera att mycket av det innehållet som rör statistik, t.ex. antal flygtimmar och flygmönster, kan
utvecklas mer och är betydligt enklare att ta fram, om det finns bra historisk data att utgå ifrån.
Svenskt Ambulansflyg har varje år bett regionerna om att rapportera in statistik från föregående år.
För norra sjukvårdsregionen får vi detaljerad statistik kontinuerligt, men från övriga Sverige är
återkopplingen bortsett från hos någon enskild region antingen bristfällig eller så saknas den helt.
Även om vi med hjälp av flygoperativ erfarenhet och kunskap, tidigare rapporter/analyser och väl
avvägda antaganden kan ta fram prognoser och kalkyler för framtiden, så förvåras det arbetet, och är
betydligt mer resurskrävande, än om vi haft tillgång till den data vi efterfrågar för hela Sverige. Vi kan
inte heller i underlaget alltid uppnå den nivå av precision som ofta efterfrågas av er och som vi annars
kunde ha gjort.
Under förra årets förfrågan om statistik (för 2017) fick vi, i tillägg till norra sjukvårdsregionen, svar från
sju regioner. Av dessa innehöll ett fåtal information om antal flygtimmar medan några endast beskrev
en total summa för året. Vi kommer senare i mars att skicka ut ny förfrågan om rapportering av
föregående års (2018) användande av flygambulans till alla regioner, och hoppas då givetvis på att
kunna få ett mer komplett underlag. Om det finns något vi kan göra för att underlätta ert arbete med
detta så hjälper vi gärna till. Hör i så fall av er till undertecknad.
Frågor kring innehållet i bifogat informations- och faktaunderlag besvaras av undertecknad via telefon
eller mail. Vi kommer också gärna på besök till er igen, för att informera och svara på frågor på plats.
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