PRESSMEDDELANDE
2017-02-09

Ny ambulansdirigering kräver uppsagt avtal
Landstinget Sörmland har för avsikt att ansluta till ambulansdirigeringen som Uppsala
och Västmanland driver i egen regi. Ett mer patientsäkert beslutsstöd är anledningen
och för detta krävs att avtalet med SOS-alarm sägs upp. Ärendet tas upp på
landstingsstyrelsen den 14/2
– Vi ser behov av att förstärka dirigeringen av ambulanssjukvården för att stärka
patientsäkerheten och ge bättre möjlighet till hjälp på rätt vårdnivå. Sörmlänningarna ska vara
trygga i att få en adekvat bedömning och ett snabbt omhändertagande, säger Monica
Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.
Landstingsstyrelsen beslutade under hösten 2016 att påbörja arbetet kring samgående med
landstingen i Uppsala och Västmanland gällande ambulans dirigering i egen regi, Sjukvårdens
Larmcentral (SvLc). Ambulanssjukvården i Sörmland prioriteras och dirigeras idag av SOS
Alarm. Vid SOS Alarm är cirka 18 procent av samtalen bedömda av en sjuksköterska och
Sörmland har sedan 2013 en stigande kurva med ambulansärenden, även så kallade prio-1
larm.
Sjukvårdens Larmcentral i Landstingen Uppsala och Västmanland har varit i drift 1,5 år och
100 procent av samtalen är besvarade och bedömda av sjuksköterskor. Resultatet visar en
ökad träffsäkerhet i bedömningarna vilket lett till en minskning av ambulansärenden mellan
10-17 procent.
– Det bör vara en överutlarmning av prio-1 larm för att inte missa allvarliga tillstånd hos
patienten, men ett beslutsstöd som ger en falskt hög andel prio-1 larm ger en
undanträngningseffekt för de akuta tillstånden men även för inte så akuta tillstånd och
beredskapssituationen i länet försämras, säger Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för
ambulanssjukvården.
En anledning till detta är skillnaden mellan de olika beslutsstöden som används på SvLc Medicinska Beslutsstödet (MBS) och SOS Alarm - Svenskt medicinskt Index. MBS är ett
beslutstöd för sjuksköterskor, framtaget av ambulansöverläkare i Uppsala, Sörmland och
Västmanland.
Fakta
Sedan 2013 har ambulansuppdragen i Sörmland ökat med cirka 2800 stycken. Ambulanssjukvården
har även en uppgång av prio 1 uppdrag (akuta livshotande symtom eller olycksfall).
Under 2016 var prio 1 uppdragen 45% av det totala antalet uppdrag för ambulansen.
Förslaget är att avtalet med SOS Alarm Sverige AB nu sägs upp för att sluta gälla den 30 november
2017 då Sörmland går in i SvLc tillsammans med de två andra landstingen. Ärendet tas upp för beslut
på landstingsstyrelsen den 14/2
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