
ÄLVÄNGEN. Kungälvs 
Sjukhus tänker inte 
upphandla ambulans-
sjukvården i Ale när 
avtalet löper ut.

Organisationsföränd-
ringen med alla ambu-
lanser centralt ska leda 
till en bättre samord-
ning.

Ales regionpolitiker 
ställer sig mycket frå-
gande till beslutet.

Ambulanssjukvården Nol AB 
har på uppdrag av Kungälvs 
sjukhus tagit hand om sjuka 
alebor i över 30 år. Nu vill 
Landstinget ta över verk-
samheten själv och Kungälvs 
sjukhusstyrelse har därför be-
slutat att ingen ny upphand-
ling ska ske när avtalet med 
Nolambulansen löper ut 30 
november 2012.

– Vi är självklart väldigt 
besvikna över att vi inte ens 
får chansen att vara med 
och räkna. Hittills har vi 
varje gång kunnat bevisa att 
vi sköter ambulanssjukvår-
den billigast och effektivast, 
säger Stefan Andersson, en av 
ägarna till Nolambulansen.

Skälet till att inte begära 
någon ny upphandling är inte 
av ekonomisk natur.

– Nej, vi vill att akutsjuk-
vården och den övriga vården 
klickar bättre. Det är hela 
vårdkedjan som prioriteras 
och vi ser också stora för-
delar när det gäller samord-
ning av till exempel utbild-
ning, säger Joakim Larsson 
(MP), ordförande för Kung-
älvs sjukhusstyrelse.

Han betonar vidare att 
Nolambulansen gör ett ut-
märkt arbete trots knappa 
resurser.

Fyra regionpolitiker med 
härkomst Ale bjöds i fredags 
in till ambulansstationen i 
Älvängen för en information 
om dagens verksamhet och 
de planerade förändringar-
na. Det var fyra fundersam-
ma politiker som åkte hem.

– Det här vill vi nog skaffa 
oss lite mer fakta runt. Det 
framgår ingenstans vilka ar-
gument som talar för att 
driva ambulansen centralt 

eller vilka konsekvenserna är 
av förändringen, säger regi-
onfullmäktigeledamoten Jim 
Aleberg (S) som får medhål-
la av Dennis Ljunggren (S), 
Hälso- sjukvårdsnämnd 4:

– Det är första gången jag 
hör talas om det här och om 
vi har en fungerande ambu-
lanssjukvård i Ale måste det 
finnas starka skäl till varför 
man vill förändra. Vidare för-
står jag inte varför de inte vill 
upphandla? Det är väl ett jät-
tebra sätt för att se att kostna-
den för verksamheten är den 
rätta. Då kan ju såväl Lands-
tinget som de privata vårdgi-
varna räkna, då får vi svart på 
vitt vem som är billigast. Om 
det nu är Landstinget som 
vinner upphandlingen är ju 
saken klar.

Kungälvs sjukhus ambu-
lanschef, Per Lilja, förtydli-
gar beslutet.

– Det är en politisk ambi-
tion som ligger bakom. Bak-
grunden är att Kungälvs sjuk-
hus expanderar kraftigt. Vi 
tror oss hitta många fördelar 
med att knyta all verksamhet 
så nära oss som möjligt.

På frågan om vad som 
händer med ambulansstatio-
nen i Älvängen understryker 
Joakim Larsson att den blir 
kvar.

– Absolut. Det måste finnas 
en ambulans i Ale, så det har 
vi inga som helst planer på att 
ändra.

Stora förändringar
Ambulanssjukvårdens för-
utsättningar har förändrats 
i allmänhet och i Ale i syn-
nerhet. En stor verksamhets-
förändring skedde när regio-
nen tecknade avtal med SOS-
alarm. Numera ska närmsta 
ambulans alltid rycka på ett 
larm. Det betyder att Nolam-
bulansen kan bli kvar utanför 
Ale hela dagar, eftersom det 
råder en brist på ambulanser 
i regionen. Därmed står Ale 
utan ambulans långa stunder.

– Det är självklart negativt 
för aleborna, eftersom vi bara 
har en bil här. Är vi borta är 
Kungälv närmast, om de har 
någon inne. Målet totalt sett 
är ändå att 90% av medbor-

garna ska kunna få en ambu-
lans inom 20 minuter och det 
har fungerat hittills. Däremot 
belastas vår personal och vår 
ambulans mycket hårdare nu. 
Den rullar betydligt fler mil 
och behöver servas oftare. 
Milen kompenseras vi för, 
däremot inte för den stän-
digt ökade övertiden. Det har 
skett en väsentlig förändring 
av förutsättningarna för am-
bulanssjukvården i Ale och 
då ska vi enligt avtalet ha rätt 
att omförhandla, men det har 
ingen lyssnat på. Det tycker vi 
är ytterst oansvarigt och det 
ska skattebetalarna känna till, 
menar Stefan Andersson.

Joakim Larsson menar att 
budgetramen inte kan ändras 
eftersom Ambulanssjukvår-
den Nol AB vann en upp-
handling.

– Då skulle vi kanske valt 
en annan aktör redan från 
början.

Problemet är att de för-
utsättningar som Ambulans-

sjukvården Nol AB räkna-
de fram sitt anbud efter inte 
längre råder.

Blir dyrare
– Vi bedriver idag en fullska-
lig ambulanssjukvård med re-
surser som motsvarar förut-
sättningarna som rådde 2004. 
Sedan dess har mycket hänt. 
Hade Kungälvs sjukhus själva 
haft ansvaret för ambulan-
sen här hade kostnaden för 
regionen varit 1,5–2 miljo-
ner kronor högre. De borde 
jubla åt våra insatser, istället 
får vi höra att samtlig perso-
nal ska varslas för att om möj-
ligt återanställas när Lands-
tinget tar över. Det känns 
konstigt att de inte har gjort 
någon konsekvensbeskriv-
ning av förändringen. Det 
enda vi vet är att det garan-
terat blir dyrare för skattebe-
talarna, men är det det som är 
syftet får vi gratulera. Person-
ligen tycker jag det finns be-
tydligt viktigare saker för re-

gionen att lägga pengar på, 
säger Stefan Andersson som 
självklart är besviken.

– Vår verksamhet fungerar 
mycket väl. Till skillnad från 
de regionens egna ambulans-
verksamhet är vår ISO-certi-
fierad. Kraven på oss är stora 
och det har vi inget emot. 
Det är en garanti för att allt 
vi gör sker tryggt och säkert, 
om inte annat så är det bra för 
patienterna.

Kajsa Nilsson (M), leda-
mot i Hälso- sjukvårdsnämnd 
4, känner sig lurad.

– Rent formellt så beställer 
vi sjukvård av Kungälvs sjuk-
hus som också ansvarar för 
ambulanssjukvården. Vi har 
egentligen med detaljerna att 
göra, men om det planeras en 
större förändring som kan få 
ekonomiska konsekvenser ser 
jag det som självklart att vi in-
formeras om detta. När det 
gäller att inte upphandla am-
bulanssjukvården och ge No-
lambulansen chansen att vara 

med har vi inte hört ett ljud. 
Det tänker vi ta strid för, 
säger hon och partikollegan 
Elisabeth Mörner tillägger:

– Det känns respektlöst 
mot killarna som har skött 
ambulanssjukvården i Ale, så 
länge vi kan minnas, att de 
inte ens skulle få chansen att 
räkna på uppdraget utan bara 
kastas ut. Så vitt vi känner till 
finns det inga klagomål på 
verksamheten heller. Vi har 
ett möte med Hälso-sjuk-
vårdsnämnden i veckan och 
då tänker vi begära svar på 
en hel del frågor.
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Oviss framtid för ambulanssjukvården i Ale

Förvånade. Ales regionpolitiker kände inte till Kungälvs sjukhus beslut om att inte upphandla någon ny ambulanssjukvård 
i Ale när avtalet löper ut 30 november 2012. Från vänster: Jim Aleberg (S), Kajsa Nilsson (M), Elisabeth Mörner (M) och 
Dennis Ljunggren (S) samt Nolambulansens entreprenörer John Pedersen och Stefan Andersson.

– Men regionpolitiker från 
båda blocken tänker agera

ÄLVÄNGEN. Förutsätt-
ningarna för att driva 
ambulanssjukvård i Ale 
har förändrats väsent-
ligt.

Antalet körningar 
har ökat kraftigt och 
därmed arbetsbelast-
ningen.

Ambulanssjukvården 
i Ale riskerar nu att 
bryta mot patientsä-
kerhetslagen för att 
tillgodose behovet.

Den 1 januari 2011 infördes 
en ny patientsäkerhetslag. 
Syftet är att göra vården säk-
rare och att det ska bli enk-
lare för patienter att anmäla 

felbehandling. Ambulans-
sjukvården i Ale slog redan 
i januari förra året larm om 
att arbetsbelastningen ökat 
markant och att resurserna 
var otillräckliga för att möta 
det behov av akut vård. Ett av 
skälen till den väsentliga för-
ändringen i området är upp-
handlingen med SOS-alarm. 
Det avtal som regionen har 
skrivit innebär att ambulan-
serna ska användas effekti-
vast möjligt, vilket innebär 
att den ambulans som är när-
mast patienten ska åka.

– Det medför att om vi 

lämnar en patient på NÄL i 
Trollhättan kan vi bli kvar i 
det området om larmet går. 
Det gör att Ale står utan 
ambulans. Idag vet vi att det 
totalt sett finns för få ambu-
lanser, särskilt i Göteborg, 
varför vi alltid riskerar att bli 
kvar där om vi får en trans-
port till något av de större 
sjukhusen. Våra resor har 
ökat från 1500 till 2400 med 
samma personalstyrka. Ar-
betspassen blir oerhört krä-
vande, vilket medför att vi 
utgör en fara för patienten. 
Tänk dig själv att ha jobbat 

i 24 timmar och plötsligt ska 
göra en korrekt medicinsk 
bedömning av en svårt hjärt-
sjuk patient, säger Nolambu-
lansens Stefan Andersson 
som är kritisk till att breven 
de skickat bara har besvarats 
med att det saknas pengar.

Kör taxi
– Dessutom tvingas fullt ut-
rustade ambulanser för akut-
sjukvård använads till trans-
porter som tidigare sköttes 
av Västtrafik. Det är oge-
nomtänkt att använda am-
bulanser som taxi. Det här 

måste ansvariga politiker och 
tjänstemän titta på.

I avtalet mellan Kungälvs 
sjukhus och Ambulanssjuk-
vården i Ale står att en om-
förhandling kan begäras om 
förutsättningarna förändras 
väsentligt. Det har entre-
prenören påpekat, utan re-
aktion.

– Vi har haft många 
möten, men det är svårt när 
vi har ingått ett avtal. Nu 
har vi patientsäkerhetslagen 
att ta hänsyn till också och  
deras senaste skrivelse ska vi 
se över inom kort, säger am-

bulanschef Per Lilja.
Patiensäkerhetslagen 

väger tungt, vilket även 
Joakim Larsson (MP), ord-
förande i Kungälvs sjukhus-
styrelse poängterar:

– Jag känner inte till att 
det ska finnas en ny skrivelse 
från Nolambulansen beträf-
fande patienternas säkerhet. 
Är så fallet hoppas jag bli in-
formerad snarast. Det låter 
allvarligt och lagen gäller, 
om det råder inga som helst 
tvivel, säger han.
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