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Nummer 2, juli 2022

Svenskt Ambulansflyg återinför munskydd
Svenskt Ambulansflyg återinför munskydd för alla medarbetare vid pa�entnära arbete, vilket främst är
sjuksköterskor och piloter. Anledningen är en ökad smi�spridning i samhället och a� några regioner redan
har infört munskydd vid pa�entnära arbete.
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Flygtimmar ökar och närmar sig budgeterade nivåer
Under juni uppgick debiterade flyg�mmar �ll knappt 450, vilket är 50 �mmar från budgeterad nivå. Det är
samma nivå som under maj. Skillnaden är a� juni har något mer flugen �d och något mindre debiterbar
vänte�d.Sam�digt är det for�arande regioner som beställer av privata aktörer och antalet uppdrag ökar för
varje vecka. Poten�alen är därför högre än budgeterade nivåer

 

Ny förbundsordning antagen av samtliga regioner
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Svenskt Ambulansflyg uppfa�ar a� ny Förbundsordning har vunnit laga kra�. Den är beslutad av fullmäk�ge i
samtliga Sveriges regioner. Den nya Förbundsordningen tydliggör a� Svenskt Ambulansflyg kan anställa
piloter och ska bedriva lu�fartsverksamhet. Det är två frågor som le� �ll flera processer i Förvaltningsrä�en
och få� stor uppmärksamhet i media.
– Nu behöver inte någon utomstående fundera över just de här frågorna. Jag hoppas på e� ökat lugn, inte
minst för våra medarbetare som behöver all uppmärksamhet för e� fantas�skt uppdrag de u�ör i samhällets
tjänst, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.
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Budget med verksamhetsplan för 2023 är antagen
Vid KSA Förbundsfullmäk�ge den 30 juni antogs Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024
och 2025. Klicka här
Ta del av sammanträdesprotokoll och handlingar Klicka här
Du kan även ta del av sammanträdet i e�erhand på Youtube Klicka här

 

KSA utför uppdrag åt Sveriges regioner
Regionerna har överlämnat ansvaret för u�örandet av ambulansflygtjänster �ll kommunalförbundet. Därmed
riktar regionerna sina beställningar �ll Svenskt Ambulansflyg.
Det här gäller även nordiska konven�onspa�enter där regionerna har möjlighet a� fakturera
Försäkringskassan för den merkostnad som uppstår.
Läs mer i handboken Vård av personer från andra länder.

 

Transportremisser och förenklad beställning
För bästa möjliga informa�onsöverföring, använd digitalt ifyllnadsbara transportremisser som är utvecklade
av FKC �llsammans med vårdgivande regioner.Beställ ambulansflyg via regionens larmcentral eller ring direkt
�ll FKC. Här hi�ar du transportremisser och förenklad beställningsru�n: Klicka här   Sprid informa�onen �ll
alla i din verksamhet som beställer ambulansflyg.

 

Lediga tjänster – Svenskt Ambulansflyg söker:

Flyg- och besättningsplanerare Handläggare

med ansvar för bland annat medicinsk prioritering,
färdplanering och koordinering av
flygambulansuppdrag.

Läs mer och sök

med kunskap om och flerårig erfarenhet från
offentlig förvaltning, exempelvis av arbete i region,
stat eller kommun.

Läs mer och sök

 

https://via.tt.se/pressmeddelande/svenskt-ambulansflyg-har-en-ny-forbundsordning?publisherId=3236118&releaseId=3326974
https://www.svenskt-ambulansflyg.se/media/1371/ksa-38-2022-budget-2023-med-plan-2024-och-2025.pdf
https://www.svenskt-ambulansflyg.se/protokoll/
https://www.youtube.com/watch?v=_7BN1x4yKAs
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/vardavpersonerfranandralander.65776.html
https://www.svenskt-ambulansflyg.se/bestaellning/
https://svensktambulansflyg.teamtailor.com/jobs/1893171-flyg-och-besattningsplanerare-till-svenskt-ambulansflyg
https://svensktambulansflyg.teamtailor.com/jobs/1905666-handlaggare-till-svenskt-ambulansflyg
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Anna Alm Andersson tillträder 1 september
Idag är Anna Alm Andersson verksamhetsområdeschef för Akut omhändertagande i Region Norrbo�en, den
av Sveriges regioner som ny�jar KSAs tjänster mest, motsvarande 30 procent. Hon u�rycker a� hon är
imponerad över arbetet som har genomförts och den höga kvalitet som verksamheten erbjuder.
Förbundsstyrelsen hälsar Anna Alm Andersson varmt välkommen a� fortsä�a arbetet med utveckling av
verksamheten.
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Svenskt Ambulansflyg deltar vid Försvarsmaktens Flygdag den 27 augus� som äger rum på Ärna Flygflo�lj
utanför Uppsala. Flygdagen är öppen för allmänheten. Se program

 

Svenskt Ambulansflyg deltar på Flisakongressen vid Pite Havsbad 20–22 september med monter och
föredrag. Vi hoppas möta många beslutsfa�are och beställare.

 

 

 

Kontakta oss 
 Prenumerera på Nyhetsbrev från Svenskt Ambulansflyg  

Du får detta nyhetsbrev eftersom det är relevant information för dig eller ditt uppdrag/tjänst. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här
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