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Vi kan konstatera är att det har skett förbättringar med SvLC genom färre utalarmeringar av prio 1, 

utalarmering av ambulanshelikoptern och remittering av patienter till en annan vårdnivå än 

ambulans. Detta är en konsekvens som innebär stor nytta för patienter i akuta lägen eftersom 

chansen ökar för ett snabbt omhändertagande eftersom den prehospitala resursen inte används i 

onödan. 

Omställningen av hälso- och sjukvården kräver ett bättre nyttjande av regionens resurser och att 

förbättra kvalitén för våra invånare. Både SvLC och SOS Alarm behöver förbättra och utveckla sitt 

eget arbete och även samverkan mellan aktörerna för att möta framtidens utmaningar. SvLC måste 

ha förutsättningar för att kunna bedriva en god vård och då behöver lokalfrågan ses över, där en 

samlokalisering med SOS Alarm är att föredra. I utredningen konstateras det att oavsett alternativ 

måste samarbetet mellan SvLC och SOS förbättras och utvecklas, det är således inte ett argument för 

att avveckla verksamheten. 

Att avveckla SvLC vore inte bara verksamhetsmässigt, utan också ekonomiskt oansvarigt. 

Utredningen föreslår att regionen ska lägga ned nu, för att bara om några år byggas upp igen. Detta 

kommer att innebära att det blir svårt att rekrytera personal för verksamheten i framtiden.  

Siffror från verksamheten pekar på att en avveckling skulle kosta mångmiljonbelopp. Den högre 

medicinska kompetensen och det bättre nyttjandet av kompetensen motiverar väl en högre kostnad. 

Samtidigt måste vi väga in att regionen sparar pengar genom de positiva effekterna som har nämnts 

tidigare, samt att regionen troligtvis inte behöver köpa in ytterligare en ambulanshelikopter.  

Riskerna som har identifierats med att avveckla SvLC är att belastningen ökar på sjukhusens 

prehospitala verksamhet. Ytterligare risker med avvecklingen är att ambulanshelikopter kommer i en 



 
 

Vänsterpartiet  

Västra Götalandsregionen 

 

högre grad att larmas ut felaktigt. Allt fler ambulansuppdrag kommer att felaktigt bedömas som prio 

1, vilket innebär att resurser inte kommer att användas på bästa möjliga sätt. Samtidigt blir det längre 

väntetider för akuta patienter i Västra Götalandsregionen. 

 


