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Syrgas räddar liv
Marlen Ottesen (SD) och Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige som föreslår att det genomförs en transparent översyn och
ny bedömning av lämpligheten i att räddningstjänsten ger skadade syrgas,
utifrån uppdragets hela bredd.
När Region Skånes ambulanssjukvård ber om räddningstjänstens assistans
kallas det för sjukvårdslarm. Det är inte räddningstjänstens grunduppdrag och
för varje tillfälle utgår avtalad ersättning från regionen till räddningstjänsten.
Nuvarande avtal mellan Region Skåne och de skånska räddningstjänsterna
slöts 2013 och är nu under omförhandling.

Enligt avtalet från 2013 ska Region Skåne förse räddningstjänsterna med
kompetens och utrustning för att vid behov kunna ge syrgas till patienter.
Detta upphörde abrupt i juni 2018, då regionen utan förvarning ändrade sitt
vårdprogram. Som grund för detta ligger så klart en medicinsk bedömning,
men på vilka premisser den är gjord har inte kommit räddningstjänsterna till
del.
Vid en brand är det ofta så att räddningstjänsten är på plats före ambulansen.
Att ge syrgas just vid befarade rökskador är inte möjligt trots att
räddningstjänsten blivit informerade om att det fortfarande vore tillrådligt.
Magnus Olsson, ledamot i regionfullmäktige Skåne och oppositionsråd i
Malmö kommenterar:
Sverigedemokraterna anser att patienternas hälsa måste prioriteras. Om Region
Skåne använder sig av en ordning där räddningstjänster i Skåne ibland kan vara
de första som möter patienten och kan erbjuda hjälp, i väntan på en ambulans,
kan man inte på diffusa grunder vägra låta räddningstjänstens personal erbjuda
patienten syrgas. Alla professionella insatser som kan rädda liv, måste tillämpas.
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Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11
platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare
för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och
Sverigevänlig politik i Malmö stad.
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