Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-14

Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och
hälsa
Tid:

Tisdagen den 14 september 2021

Plats:

Teams-möte

Ledamöter:
Ann Molander (L)
Kerstin Nilsson (S)
Reine Antonér (M)

Ordförande
1:e vice ordförande

Tjänstemän:
Anders Westberg, förvaltningschef
Sabine Hansson, sekreterare

§23
Justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden
justera protokollet.

§24
Nyinvestering av ett liggande sjukresefordon
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att godkänna förslaget avseende nyinvestering av ett
liggande sjukresefordon.

Ärendet
Enligt Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa delegerade ärenden är det
nämndens arbetsutskott som beslutar om investeringar i maskiner och utrustning
mellan 1 mnkr och 5 mnkr per objekt inom tilldelad ram. Från förvaltningschef förelåg
redovisning av aktuellt ärende rörande nyinvestering av ett liggande sjukresefordon
inom Ambulanssjukvård och Sjukresor.
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Handlingar i ärendet
Nyinvestering av ett liggande sjukresefordon

Vid protokollet

Sabine Hansson
2021-09-

Ann Molander

Kerstin Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands digitala anslagstavla på
webben 2021-09-
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Beslutsförslag
Datum
2021-09-08

Diarienummer

Nyinvestering av ett liggande sjukresefordon
Förslag
Förslaget är att beslut tas om investering av ett liggande sjukresefordon för
utökning av antalet fordon inom Ambulanssjukvård och Sjukresor.
Bakgrund och motiv
Se bifogad PPP ”utökning liggande sjukresa 2022”
Avtal med optioner finns.
Kostnader och finansiering
Investeringsutgiften bedöms till 1 500 000 kr för ett sjukresefordon.
Ryms inom beslutad investeringsbudget.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Anders Westberg
Förvaltningschef

Resursutökning liggande sjukresor (LSR) 2022
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• Sjukresor drivits i egen regi av regionen sedan 2011
• Senaste utökningen gällande liggande sjukresa skedde 2016
• ASH gör nu bedömningen att ytterligare resurstillskott behöver göras för att kunna
fortsätta utföra sitt uppdraget med god kvalité
• Tillskott behöver ske med en enhet måndag till söndag med målsättningen att:
• Underlätta för Hallands sjukhus, patienter och närstående gällande planering av
hemtransporter
• Säkerställa att patienterna kommer i tid till t.ex. undersökning eller läkarbesök
• Minimera antalet prio 4 uppdrag som behöver utföras med ambulans
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Utöver den redan ökade uppdragsmängden har det genomförts eller planeras för att
genomföra förändringar inom ASH som bedöms öka antalet uppdrag för LSR:
• Möjlighet för ambulanspersonalen att efter bedömning av patient rekvirera LSR för transport av
patienten till vårdinrättning istället för att transportera denne med ambulans
• LSR larmas på hjärtstopps-larm i de fall de är närmaste enhet
• Tillsammans med färdtjänst ta hem uppdraget med kommunala bårtransporter från privata aktörer
med ambitionen att:
• förbättra kvalitén på dessa transporter
• minska kostnaderna för denna typ av uppdrag
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• Utökning av liggande sjukresor gjordes med befintliga fordon från februari-maj 2021
relaterat till pågående pandemi
• Detta krävde daglig handpåläggning med schemat då det ej finns tillräckligt med LSRfordon för denna utökning
• Resultatet av utökning bedöms som positivt:
• trots en ökning av antalet prio 4 uppdrag/dag med 20 % jämfört med 2020 så ökade den
andel som utfördes med LSR istället för med ambulans
• antalet uppdrag/dag utförda av LSR ökade med drygt 25 % jämfört med 2020
Februari-april 2021 Januari 2019-december 2020
Andel prio 4 LSR

Procentuell skillnad

77%

75%

2%

Uppdrag/dag totalt

18

15

20%

Uppdrag/dag LSR

14

11

27%
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● Personalkostnad: Ca 60 tkr i månaden (utifrån tidigare corona kodning) = 720 tkr om året
● Drivmedel: Ca 7500 kr/ månad = 90 tkr om året
● Fordonsskatt: ca 11 tkr om året
● Fordonsservice/Reparationer: ca 15 tkr om året
● Teknikkostnad (Rakel årsavgift): 8 tkr om året
● Avskrivning fordon ca 300 tkr om året
● Total driftkostnad = 1 144 000 kr om året
● Investeringsutgiften bedöms till 1 500 000 kr för ett sjukresefordon.
● Ryms inom beslutad investeringsbudget.
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Åsa Clarelid, avdelningschef liggande sjukresor ASH, asa.clarelid@regionhalland.se
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