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Mötesanteckningar RAG Prehospital vård 
Datum 2023-02-09 
Plats Digitalt Skype  
Närvarande Joakim Lundin, , Ove Carlström, Rickard Joneman, Thomas 

Johansson, Martin Lindfors, Melker Engström,  
                   Ej närvarande               Annika Åström Anita Mohall Victorén ,Jonas Löf 

 

1. Mötets öppnande 
 
 

2. Val av sekreterare: Region Kalmar, Melker  
                             

Dagordningen godkännes 

3 Val av justerare: utgår då behov ej föreligger 
 

4. Föregående mötesanteckningar gås igenom. 
 
 
5. Status respektive region.  
 
Region Jönköping  
Ambulansen har tilldelats två projekt : översyn av alt. till ambulanstransport ” transport 
ambulans” samt projekt utredning arbeta jour. Ansvarig Rickard Joneman . 
Omvärldsbevakning är gjord och man undersöker nu lämplig kompetens och 
uppdragstyp för att öka förmåga till transportuppdrag. Planerar att bemannas med 
kompetens undersköterska där det inte föreligger behov läkemedel kommer även ha 
förmåga till övervakning/utrustning. Är starkt beroende av funktion IB.  

Har nu ambulansfordon vw krafter vilket klara att transportera bariatriska patienter. Kan 
utrustas med Magobår/säng vilket lastas med el-vinsch. kapacitet 4-500kg.  

Planerar att införa ”ambulansbuss” för att utföra planerade regelbundna ”linje” 
transporter Eksjö- Jönköping – Linköping (i utredningen för alternativ 
transportorganisation). 
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Jönköping har fördubblad frånvaron sedan 2019 orsak: föräldraledighet, VAB och 
sjukfrånvaro, motsvarande 15 årsarbetare. Utökad grundbemanning?  

Arbetar med att få ekonomi i balans, inga sparkrav.   

Projekt som har påbörjas är regionala schemaläggare samt sjuksköterska på sos=IB, 
finansieras med statsbidrag. IB projekt kan efter 6 veckor se vinster i besparade 
ambulansuppdrag, stor styrning till sjuktransport.  

Projekt genomförs i projektform för att sedan utvärderas. Påbörjar utbildning PEP med 
egna instruktörer.  

Översyn av chefsorganisation, införande av fler 1: a linjechefer målbild max 35 
medarbetare /chef. Rekrytering pågår.  

Stor medial uppmärksamhet gällande tillgänglighet ambulans. Är nu politisk fråga då 
man inte når uppsatta mål i samtliga kommuner/orter gällande tillgänglighet ambulans.  

 

 

Region Kalmar. 
Stabiliserad personalsituation, planerar för olika scenarion gällande nya arbetstidslagen, 
inga åtgärder i avvaktan på regionbeslut.  

IB fungerar bra, prov av utökade arbetstider kväll 17-20:00  

RGS-web är nu infört i hela ambulanssjukvården region Kalmar. 

Planerar för SAT 2.0.Vid nästa möte medbjudes instruktör från region Kalmar för att 
presentera koncept. Projekt bedömningsresurs 9970 är avslutad, fortsatt utvärdering 
pågår för ev. permanent införande. Farhåga att skapa ”nya” ärenden med ny resurs har 
inte kunnat ses i projekt. 

Regionen har problem att utföra sekundäruppdrag med transportteam från KS, översyn 
av rutin för att uppfylla trafikförordning samt arbetsmiljö.  

Arbete pågår gällande SAMS avtal gällande ärendetyp, förmåga, ersättning. Fortsatta 
problem med transport av patient till/från hemmet där det inte föreligger vårdbehov men 
behov av lyft/bär hjälp.  

 
Region Östergötland  
Har nu gått in i nytt avtal fr.o.m. 1/2 -23 med ny ambulansentreprenör falck/samariten. 
Stor arbetsmängd/belastning vid övergång, har underlättats av god samverkan mellan 
region och pågående entreprenörer. 
Arbetstider påverkas då man lämnar dygntjänstgöring, positiv löneutveckling då man nu 
är i nivå med övrig region.  
Utökade ambulansresurser på identifierade perioder och områden med hög belastning.  
Förbättrad arbetsmiljö med lägre ambulansbeläggning. 
Införande av transportambulans, ej skillnad i kapacitet/förmåga motsvarande övriga 
ambulanser, planeras endast för tidsbeställda uppdrag.    
Inväntar leveransbesked av ambulans för bariatriska patienter. Kapacitet >500 kg 
Ambulans leverantör Hoffman/mercedes 
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Upplevda problem är stor kroppsvolym av patient.  
 
Har utarbetade rutiner och utrustning för uppdraget i samverkan med räddningstjänst. 
 
Utmaningar gällande planering för sommarsemester.     
Arbete fortgår med mobila psykiatrienheter (ej psykiatriambulans). Bemannas av 
medarbetare från psykiatrin, sjuksköterska och skötare. Uppdragen förmedlas via SOS. 
Tillgänglig mellan 16:00-02:00 mån-sön.  
Ser behov av utökning till patienter under 18 år. Utmaningar gällande slutenvården av 
barn/ungdomspsykiatri i regionen.   

6. Handlingsplan 

 Genomgång av handlingsplan och föreslagna fokusområden.   
 
                      7. Information SLAS (Annika) 

 
Då Annika inte deltar flyttas punkt till nästa möte. 
 

              8. Statsbidrag 2023 aktiviteter 

Samtliga regioner saknar riktade medel till verksamhet ambulans, kräver aktivt arbete 
från egen verksamhet för att ta del av medel. Central information saknas, sökbara medel 
utnyttjas i låg omfattning då de ej är kända. 

 9. Spinal rörelsebegränsning SRB Gemensam rutin.  

(Annika) ( nästa möte ) 

                       
             10. Sommarplanering  
                  Samtliga regioner uppger stora problem med rekrytering till sommaren.  
                    Region Jönköping har 2 perioder, neddragning i verksamhet för att klara    
                    bemanning. Tidigare diskussion med fackförbund gällande hantering av  
                    årsarbetstid för att planera semester är inte aktuellt. Kommer kräva extrapass ersättning     
                    (kval) för ordinarie personal.  
                    
                   Region Östergötland: Få sökande, 
                   entreprenör jobbar för lösning kan komma att påverka antal och    
                   placering av resurser samt ersättningar.                                                                       .  
                    
                   Region Kalmar: Få sökande, kommer krävas extrapass (kval) inga övriga planerade  
                   åtgärder. Utökar antal resurser sommarperiod (Öland)  
                  
              11.  Övrigt  
                 Kalmar Informerar om regionens arbete med framtida larmtjänstavtal. 
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                 Utvärdering av nuvarande samt framtida avtal. Deltar tillsammans med SOS i nationella    
                 projektet: larmcentral i samverkan.  

- Hur går vi som regioner vidare med framtida larmtjänstavtal? 
                  
                  
 
            12  Nästa möte : 17/5 -23  

 
Vid anteckningarna 

Melker Engström  
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