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Svar på interpellation 16-2017 om
regionens prehospitala verksamhet i
Vittangi
Glenn Berggård (V)
Till Lars-Åke Mukka (C)
Vad gör S, V, Mp för att lösa situationen?
1. Hur ser regionens ansträngning ut att återinsätta dygnsambulansen i Vittangi?
2. Har en handlingsplan upprättats?
3. Har regionen satt en ekonomisk gräns för vad det får kosta?
4. Vad har skett sedan den sista interpellationen i denna fråga?

Svar av Glenn Berggård
1 Region Norrbotten arbetar ständigt för att säkra upp det akuta omhändertagandet i hela Kiruna Närsjukvårdsområde där även arbete med
återinsättandet av en dygnsambulans i Vittangi ingår. I detta sammanhang är det bemanningsläget som är avgörande och därför pågår ett
kontinuerligt rekryteringsarbete av kompetent personal. Dessutom har
akutsjukvården i Kiruna svårigheter att bemanna andra delar i verksamheten vilket innebär att den totala bemanningen prioriteras utifrån
var personella resurser bäst behövs. Utifrån den nuvarande bemanningen, finns en ambulans tillgänglig varje dag mellan klockan 7:30–
16:30 med placering i Vittangi.
2 Någon handlingsplan har inte upprättats, men för att inventera behovet av akut omhändertagande i Vittangi, genomfördes 2015 en riskanalys. Utifrån riskanalysen prioriteras ambulansresurserna där sannolikheten är högst för larm. Det finns en gränsöverskridande rutin, där
ambulans från Finland är behjälplig vid brådskande larm. Regionens
ambulanshelikopter och vägambulanser från vårdgrannar finns också
tillgängliga.
3 I gällande budget finns det medel för nödvändig personal.
4 Verksamheten har sedan den förra interpellationen fortsatt att aktivt
arbeta med rekryteringen av personal för att lösa den svåra bemanningssituationen i Vittangi. Inom Närsjukvårdsområde Gällivareve/Kiruna pågår rekrytering via annonsering av sjuksköterskor både
internt och externt samt att insatser att rekrytera sjuksköterskor från
Finland och Holland pågår.
Sammantaget kan sägas att Region Norrbotten arbetar kontinuerligt med en
mängd åtgärder för att fortlöpande förbättra det akuta omhändertagandet i
hela länet.

DOKUMENT-ID
ARBGRP583-382524020-286

VERSION
0.10

Sida 1 (1)

