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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) angående
parkeringstillstånd för ASIH
Ärendebeskrivning
I en skrivelse lämnar Jonas Lindberg (V) förslag om parkeringstillstånd för
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Jonas Lindberg (V)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I sin skrivelse yrkar Vänsterpartiet att
- att samtliga vårdgivare inom vårdval ASIH får sina fordon likställda
med utryckningsfordon
- att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att i samråd med
regionens kommuner ta ett gemensamt beslut om att samma
tillstånd som råder för utryckningsfordon (ambulans, polis,
brandbil) även bör gälla för ASIH vid parkeringar.
Överväganden
Vårdvalet ASIH bedrivs i åtta olika geografiska områden i regionen och
parkeringssituationen varierar naturligtvis mellan dessa områden. Av
förklarliga skäl är innerstaden som har det besvärligast med parkeringar.
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Flesta vårdgivare i området har idag nyttoparkeringstillstånd med
Stockholms stad och andra kommuner, tillståndet tillåter vårdgivarna att
parkera på gatumark där parkering är tillåten samt där det sitter en skylt
som anger parkeringsförbud. Vårdgivarna ansöker själva om tillståndet och
står även för kostnaden. Majoriteten av vårdgivarna uppger att möjligheten
till platser via nyttoparkeringstillståndet fungerar bra i stora drag.
Därtill har vårdgivarna möjlighet att använda sig av nuvarande
parkeringsdispens för sjukvårdspersonal i Stockholms stad. Dispensen
fungerar i princip som nyttoparkeringstillstånd men är avgiftsfri. Dispensen
infördes med anledning av rådande pandemi och gäller fram till april 2021
och kommer med största sannolikhet att förlängas på grund av
pandemiläget.
Vidare har vårdgivarna möjligheten att hänvisa till undantaget i
trafikförordningen där sjukvårdspersonal inkluderas. Undantaget innebär
att även sjukvårdspersonal (ex läkare och sjuksköterska) får ställa bilen
utan parkeringstillstånd och inte riskera parkeringsanmärkning.
Undantaget gäller endast vid brådskande och akuta ärenden, dvs
livshotande tillstånd. Vissa ASIH-vårdgivare åberopar detta undantag vid
vissa hembesök och har då klarat sig ifrån en parkeringsanmärkning men
även erhållit parkeringsanmärkning i andra ärenden. Vårdgivarna har fått
rätt men också avslag vid överklagan. Vid avslag har bedömningen varit att
att hembesöket inte alltid har varit av akuta skäl där individen inte befunnit
sig i livshotande tillstånd.
Kan nämnas här att huvudparten av hembesöken som utförs inom ASIH
idag är så kallade planerade besök och inte av akuta och livshotande skäl.
Samt vissa vårdgivare planerar att använda sig av andra transportmedel
som exempelvis elcykel, detta för att effektivisera resandet till patienterna
och därmed också undvika parkeringsfrågan.
Beträffande skrivelsens förslag om att samtliga vårdgivare inom vårdval
ASIH får sina fordon likställda med utryckningsfordon så är
Transportstyrelsen den myndighet som ger tillstånd om utryckningsfordon.
Bedömningen grundar sig på samma kriterier som ovan gällande akuta och
livshotande tillstånd hos individen samt krav om att fordonet ska vara
utrustad med godkänd larmanordning för att påkalla uppmärksamhet, i
likhet med exempelvis ambulans och polis.
Vidare finns det idag ett pågående dialog inom förvaltningen om att
eventuellt reservera en parkeringsplats vid respektive sjukhus för ASIHvårdgivarna. Frågan behöver dock diskuteras och samordnas med andra
vårdområden som gränsar mot ASIH så att blir en samstämmighet i frågan.
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Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23
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Skrivelse av Jonas Lindberg (V) angående parkeringstillstånd för ASIH
Idag pågår en utveckling i sjukvården där mer avancerad sjukvård kan utföras i hemmet. En
viktig vårdnivå för att detta ska kunna fungera är den avancerade sjukvården i hemmet
(ASIH). Inom region Stockholm verkar idag ASIH inom vårdval och det finns ett flertal
auktoriserade vårdgivare.
Områdena som ASIH verkar inom är ofta stora och innefattar ibland flertal kommuner. Detta
medför mycket tid i bilåkning för ASIH:s personal och många vittnar om stor stress i jakt på
parkeringsplatser vid sina besök. De flesta vårdgivare har själva köpt upp s.k. nyttotillstånd av
t.ex. Stockholms stad vilket gör att man åtminstone kan parkera på parkeringsförbud under
begränsad tid. Dock råder stor begränsning av tillgång till dessa platser. Då ASIH ska kunna
utföra akuta insatser och arbeta effektivt är det inte försvarbart att stor mängd arbetstid ska
användas av personal för att leta parkeringsplatser.
Det vore därför lämpligt om Regionen kunde bistå samtliga aktörer inom vårdval ASIH med
tillstånd som står i paritet med dom regler som gäller för t.ex. ambulanser vid utryckning.
Med anledning av ovanstående vill jag föreslå hälso- sjukvårdsnämnden att besluta:
Att samtliga vårdgivare inom vårdval ASIH får sina fordon likställda med utryckningsfordon
att hälso- sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att i samråd med regionens kommuner ta ett
gemensamt beslut om att samma tillstånd som råder för utryckningsfordon (ambulans, polis,
brandbil) även bör gälla för ASIH vid parkeringar

Jonas Lindberg
Vänsterpartiet

