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Referat:
Liv kan räddas genom att minska ambulansens responstid.
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Kortare responstider vid hjärtstopp utanför sjukhus leder till högre chans att överleva?
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S2021/01366 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1769 av Johan Hultberg (M)

Ambulansers responstid vid hjärtstopp

Johan Hultberg har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att förkorta ambulansernas responstider.

Det är viktigt att ambulanssjukvården håller hög kvalitet och har kortast möjliga responstid. Ambulansen ska komma när man 

behöver den. Regionerna ansvarar för ambulanssjukvården och ansvarar därmed för vilka resurser som ska finnas och hur 

ambulanssjukvården ska vara organiserad inom regionen. Utifrån folkmängd och geografiskt läge kan förutsättningarna, 

behoven och utmaningarna inom ambulanssjukvården se olika ut i regionerna.

Regeringen stödjer regionerna i utvecklingen och förstärkningen av ambulanssjukvården. I överenskommelsen mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om god och nära vård 2021 är ambulanssjukvården ett utvecklingsområde. 

Regionerna tilldelas 85 miljoner kronor under 2021 för utvecklingsområdet som avser bland annat insatser för ökad effektivitet 

avseende responstider. Under 2020 avsatte regeringen 9 miljarder kronor extra i generella statsbidrag till regionerna, varav 

3,75 miljarder kronor var permanenta medel. Utöver detta har de generella statsbidragen till regionerna höjts med ytterligare 3 

miljarder kronor 2021. Syftet med de omfattande ekonomiska tillskotten är att ge regionerna ekonomiska förutsättningar att 

trygga tillgången till en god välfärd, som bl.a. innefattar en väl fungerande ambulanssjukvård.

Stockholm den 24 februari 2021

Lena Hallengren
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Defibrillerbar rytm Ej defibrillerbar rytm

Fått HLR före ambulansens ankomst Ej HLR före ambulansens ankomst
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