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Försenad start av ny akutbil i Åsele
I mitten av mars ingick Västerbottens läns landsting och Åsele kommun ett
avtal om att förstärka akutbilen i Åsele till en bil i samma storleksklass och
med samma medicinska utrustning som en ambulans. Den förstärkta
akutbilen skulle vara utrustad och bemannad den 2 april, men på grund av
försenad leverans och ombyggnation är den nya bilen inte på plats förrän i
mitten av april.
Under de närmaste veckorna, före och efter påsk, används den nuvarande
akutbilen som tidigare, med personal från akutsjukvården. Den förstärkta
akutbilen, som fullt utrustad ska vara på plats från mitten av april, bemannas
med sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård, som även kan
arbeta på sjukstugan och förare från räddningstjänsten, som för tillfället
genomgår en grundläggande sjukvårdsutbildning
I den förstärkta akutbilen, en Volkswagen Multivan, finns en ny typgodkänd
bår som uppfyller de senaste reglerna och utrymme för att lyfta in och
behandla liggande patienter.
I avtalet mellan landstinget och kommunen ingår transport av patienter till
sjukstugan och möjlighet att inom kommunens gränser möta ambulansen för
att förkorta transporttider till sjukhus. Akutbilen ska endast utföra uppdrag
inom kommunen.
Ambitionen med den förstärkta akutbilen är att använda landstingets och
kommunens resurser på ett optimalt sätt för att erbjuda medborgarna en god
akutsjukvård.
Mer information lämnas av Marie Rodling- Wahlström, chef för
verksamhetsområde kirurgi, 070-214 75 10

Bildbank
Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du
andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller
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