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Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2020 

 

Nu lägger vi grunden för att Svenskt Ambulansflyg ska kunna lyfta nästa år. 
Det säger Ola Karlsson, (M), och Peter Olofsson, (S), ordförande resp. vice 
ordförande i styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, i 
en kommentar till den budget för 2021 som nu klubbats av förbundets 
fullmäktige. 
 

Svenskt Ambulansflyg är bildat av Sveriges samtliga regioner, i ett unikt samarbete, för att 
effektivisera ambulansflyg för att öka patientsäkerheten och öka patientnyttan. Regioner och 
sjukvårdsregioner är var för sig för små för att bygga eller köpa in de nyttor och fördelar som nu kan 
skapas.  

Svenskt Ambulansflyg kommer att innebära betydande mervärden och förbättringar för stora delar av 
Sverige.  

• Beredskap dygnet runt i hela landet. 
• Egen koordineringscentral ger ökad möjlighet till samordning och därmed färre tomflygningar.  
• Nya mindre jetplan som är specialanpassade ger snabbare flygningar, lättare att lasta och 

lossa, snabbare och enklare att bygga om och plats för fler patienter. 
• Svårt sjuka patienter kommer att snabbare kunna flygas till rätt specialistvård. 

Budgetbeslutet innebär bl.a. att en flygkoordineringscentral ska etableras i Umeå nästa år, tre 
flygbaser ska tas i drift på Umeå, Arlanda och Landvetter flygplatser. Den pågående upphandlingen av 
ca 40 piloter ska slutföras och piloterna utbildas för flygplanen. Ca 30 sjuksköterskor med 
specialistutbildning ska utbildas för att kunna jobba halvtid på flygplanen. En hel organisation ska 
byggas klar. 

Flygningar av patienter ska starta i juli/augusti vid basen i Umeå, september/oktober vid Arlanda och i 
november vid Landvetter/Göteborg. Då kommer hela Sverige att få tillgång till snabba flygplan dygnet 
runt till stor nytta för sjuka patienter. I Svenskt Ambulansflyg utvecklar Sveriges regioner sjukvården 
gemensamt, avslutar Ola Karlsson och Peter Olofsson. 
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