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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 16/ 1985-86 med anledning av ltl 

Eleanor Lindholms m.f 1. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om 

utredning av möjligheten att till am

bulansverksamheten knyta en special

s jukvärdare. 

Landstinget har den 21 mars 1986 inbegärt finansutskottets utlåtande över motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört brandchefen Hans Enberg, landskapsläkaren 

Birger Ch. Sandell och avdelningsläkaren Jan Österberg, får med anledning härav 

anföra följande. 

I motionen redogörs för den försöksverksamhet med en ambulans som dagtid är 

bemannad med specialutbildad personal och vilken är stationerad dd /\lands 

centralsjukhus. Motionärerna anser att verksamheten bör bli permanent och utökas 

till att gälla dygnet runt. 

För närvarande bedrivs alltså en försöksverksamhet vid Ålands centralsjukhus 

innebärande att en ambulans kan bemannas med särskild personal, läkare och/eller 

sjukskötare enligt en bedömning som görs från falJ till fall. Verksamheten har 

bedrivits under ca 3 år, men endast under dagtid (8.00 - 16.00). Hittills har 

extrakostnaderna varit minimala eftersom personalen kunnat utföra uppgifterna 

under sin normala tjänstetid vid akutpolikliniken. Det har inte funnits någon 

skyldighet för personalen att medfölja vid ambulansutryckningar, utan det har skett 

på frivillig basis. En utvärdering av verksamheten har gjorts och erfarenheterna är 

goda. 

För att kunna permanenta verksamheten under hela dygnet erfordras ytterligare ca 

3 sjukskötartjänster fler än vad som nu åtgår. Däremot skulle det inte behövas 

ytterligare någon läkaret om de som hittills ställer upp frivilligt. Det finns för 

närvarande inte möjlighet att på ett meningsfullt sätt sysselsätta det stora antal 

sjukskötare som skulle erfordras för en permanentning under den tid som de inte 

deltar i ambulansutryckningar. Det har därför från sjukhusledningens sida hittills 

inte ansetts ändamålsenligt att föreslå någon utökning av verksamheten. 

I samband med beredningen av långtidsbudgeten gjordes också den bedömningen att 

eftersom behovet av sjukskötare är mycket stort inom vissa andra avdelningar 
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kunde inte försöket med speciell ambulansservice utökas till att omfatta hela 

dygnet. 

Finansutskottet anser i likhet med motionärerna att verksamheten är mycket 

väsentlig och att den bör utvecklas, men anser vidare att inititativ bör komma 

frå.n sjukhusets sida och det i första hand är deras uppgift att i samband med 

beredningen av långtidsbudgeten göra nödvändiga prioriteringar. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 38/1985-86. 

Mariehamn den 16 september 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, leda

moten Sundblom samt ersättarna Mattsson och Sundback. 


