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Dygnsambulans i Vittangi 
Dnr 01546-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet-runt be-

manning. 

2. Medel tillförs om 9,5 mnkr per år till Division Länssjukvård 1 för inrät-

tande av dygnsambulans i Vittangi. 

3. Regiondirektören får i uppdrag vidta nödvändiga åtgärder för införande 

av dygnsambulans i Vittangi.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Tillgången till snabb ambulanssjukvård är en trygghet som alla norrbott-

ningar bör ha oavsett bostadsort. Regionstyrelsen vill med detta förslag för-

stärka tillgängligheten till ambulanssjukvård i Kirunaområdet.  

Sammanfattning 
Ambulansverksamheten i Kirunaområdet föreslås utökas genom att beman-

ningen av ambulansresursen i Vittangi ändras från dagtidsbemanning till 

dygnet-runt bemanning.  

Ärendet 
Ambulansverksamheten i Kirunaområdet består i dagsläget av två dygnet-

runt bemannade ambulanser som är stationerade i Kiruna samt en ambulans i 

Vittangi som är bemannad dagtid. Vid larm kvällstid eller natt i Vittangi och 

kringliggande orter larmas närmsta lediga ambulans ut. Sammanlagt uppgår 

antalet ambulansutryckningar inom Kiruna kommuns geografiska område till 

cirka 2800 per år varav uppskattningsvis 10-15 procent utgörs av Vittangi 

och kringliggande orter. För att öka tillgängligheten till ambulanssjukvård i 

detta område föreslås att ambulansresursen i Vittangi utökas med dygnet-

runt bemanning. Förändringen bedöms kräva utökad bemanning med två 

personer. Då bemanningssituationen är särskilt ansträngd i Kirunaområdet 

och Tornedalen är inhyrd personal den mest troliga lösningen för detta. Un-

der förutsättning att bemanningen kan lösas uppskattas att verksamheten kan 

starta under april månad 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget uppgår kostnaden för dagtidsbemanning av ambulansen i Vit-

tangi till 2,4 mnkr per år. Kostnaden för dygnet-runt bemanning beräknas till 

11,9 mnkr per år vilket är en ökning med 9,5 mnkr per år. Utöver detta behö-

ver mindre lokalanpassningar göras vid ambulansstationen i Vittangi för att 

möjliggöra dygnet-runt bemanning.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

HR-direktör 

Divisionschef Länssjukvård 1 
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