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Inledning

AISABs resultat för 2019 belastas med ökade pensionskostnader med anledning av
ändring av diskonteringsräntan. Den extra pensionskostnader inklusive löneskatt är
beräknad till 4,9 mkr. I grafen ovan har denna kostnad exkluderats.
I verksamhetsberättelsen under rubrik 4.1 Resultat redovisas en resultaträkning då den
extra pensionskostnaden ingår.

1.1

Väsentliga händelser

AISAB har under 2019 startat upp alla de nya avtal som tecknats med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Året har därmed i hög grad präglats av planering, uppstart och
förändringsarbete som förutsättningarna i de nya avtalen innebar. De nya avtalen
medförde en utökning av verksamheten med ca 15 procent. Den stora utmaningen var
rekryteringen av ca 100 nya medarbetare för att bemanna de nya enheterna.
Bemanningen har bland annat på grund av utökningen varit ansträngd under året och
framförallt under sommaren. En viss anpassning genomfördes av verksamheten under
sommaren för att underlätta semesterplaneringen.
AISAB har varit i stort behov av nya lokaler och med den kraftiga utökningen av
verksamheten blev läget akut.
Ursvik entré (Rissne) blev ny ambulansstationerna för Bromma och Vällingby. AISAB
behåller en minskad lokalyta på brandstationen i Vällingby. Inflyttning i de nya
lokalerna skedde i oktober. Lokalkostnaderna under november och december för den
nya sammanslagna stationen blev därmed högre än budgeterat med cirka 1,5 miljoner
kronor. De ökade kostnaderna består av hyra och inköp av nya inventarier och annan
utrustning.
Vad som händer avseende behovet av ombyggnad och utökning av ambulansstationen i
City (Sabbatsbergs sjukhus) är ännu inte klart. AISAB hoppas på ett klarläggande om
lokalfrågan under första kvartalet 2020.
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Söders ambulansstation och huvudkontoret kommer att flytta till nya lokaler i Årsta
Park. Beslut har fattats av Fastighets- och servicenämnden att upphandling avseende
renoverings- och ombyggnadskostnaderna för Årsta Park ska genomföras. Beräknad
inflyttning är i juni 2020.
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Styrning och ledning
Verksamhetsfakta

Bolaget bedriver ambulanssjukvård och transport av avlidna enligt avtal med Hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Från 2019 har nya avtal tecknats med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Förutom avtalen styrs AISAB av ägardirektiv, generella och specifika, som fastställts av
regionfullmäktige. Dessa direktiv har nu inarbetats i det övergripande
budgetdokumentet för 2019 som beslutats av regionfullmäktige.
AISABs affärsidé är att:
”på affärsmässiga grunder utföra ambulanssjukvård åt Stockholms läns
landsting”.
AISABs vision är densamma som Region Stockholms vision, nämligen:
”En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för
invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut.”
AISABs verksamhet styrs utifrån en kravspecifikation för vägburen ambulanssjukvård
och transport av avlidna samt de övriga avtal som är tecknade med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. I dessa dokument framgår bland annat antalet
ambulansenheter, drifttider, kompetensnivå och ansvarsförhållanden. I dokumenten
fastställs att AISAB har totalansvar för tjänsten och är vårdgivare. I de specifika
ägardirektiven, som nu finns inskrivna i budgetanvisningarna för 2020, framgår att
AISAB ska bedriva forskning och utveckling inom den prehospitala sjukvården. För
delar av de specifika ägardirektiven saknas idag finansiering.
Den prehospitala sjukvården har en nyckelroll i framtidens hälso- och sjukvård. En
effektiv vårdprocess bygger på att patienten så tidigt som möjligt kommer till rätt
vårdnivå. Arbetet med att utveckla den prehospitala patientstyrningen pågår i ett flertal
projekt i AISAB. Styrningen av geriatriska patienter är implementerad i AISAB, men
behöver uppdateras så att den fungerar i den nya sjukvårdsmodellen i Stockholm
(FHS). Utveckling av styrning mot närakut pågår. Vidare finns styrning av
strokepatienter, patienter med misstänkt höftfraktur, trauma och styrning mot PCIlabb.
AISAB ingår i Specialistsrådet för akut omhändertagande. Arbetet handlar om att
förbättra samarbetet med och mellan vårdgivarna i akutsjukvården. Det innebär främst
medverkan och effektivisering av patientflödet i övergången mellan olika vårdnivåer
inom akutsjukvården. Under 2019 har specialistråden förändrats till regionala
programområden. AISAB ingår i det så kallade Akutrådet.
AISAB samordnar Akademisk ambulans som är en gemensam samarbetsorganisation
för att stärka och utveckla forskning, utveckling och utbildning i den prehospitala
sjukvården. Samtliga vårdgivare i den prehospitala ambulanssjukvården deltar.
AISABs uppdrag regleras i avtal med beställaren. Två huvudavtal är tecknade. Ett för
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ambulanssjukvård och ett för transport av avlidna. Avtal finns för också för prehospitalt
Kunskap- och kliniskt träningscenter (KTC), psykiatrisk ambulans (PAM),
objektspecialist Frapp och support och utbildning av Rakel.
Under 2019 antogs nya specifika ägardirektiv. De specifika ägarkraven är nu inarbetade
i budgetanvisningarna för 2019.
Forskning och utveckling
AISAB bedriver forskning- och utvecklingsverksamhet med målet att uppnå status som
Universitetssjukvårdsenhet under 2020. För 2019 saknas finansiering för att klara av
att bli en Universitetssjukvårdsenhet. Dialog förs med Regionens centrala avdelning för
forskning och utveckling. Från och med hösten 2018 har AISAB affilerats som
organisation till KI-SÖS.
En strategisk plan för forskningsområdet har under året tagits fram. Den beskriver
vilka prioriterade satsningsområden som kommer att genomföras 2020-2023 och hur
dessa ska finansieras.
Under 2019 har AISAB bidragit till en evidensbaserad prehospital akutsjukvård med tre
publicerade artiklar, se nedan;
1. Cross-cultural encounters in prehospital care: An analysis of
interviews with Swedish ambulance nurse specialists about their
experience with ethnic minority patients. Vicente V, Josefsson R,
Rentzhog H, Weiner MS. Int Emerg Nurs. 2019 Dec 2:100805. doi:
10.1016/j.ienj.2019.100805. [Epub ahead of print] No abstract available.
2. Ambulance nurse's experience to relieve pain in patients with
addiction problems in Sweden. Bohm K, Lund R, Nordlander J, Vicente V.
Int Emerg Nurs. 2019 Sep;46:100779. doi: 10.1016/j.ienj.2019.06.002. Epub
2019 Jul 22. PMID: 31345691. PMID: 31806430
3. Caring science research in the ambulance services: an integrative
systematic review. Wireklint Sundström B, Bremer A, Lindström V, Vicente
V. Scand J Caring Sci. 2019 Mar;33(1):3-33. doi: 10.1111/scs.12607. Epub 2018
Sep 25. PMID: 30252151.
Verksamhetsförändringar
De viktigaste förändringarna och händelserna hittills under 2019 är:






Samtliga avtal som tecknats med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har satts
igång enligt plan. De nya avtalen innebär en ökning av AISABs verksamhet med
cirka 15 procent.
Den 1 januari övertog AISAB vårdgivaransvaret för psykiatriambulansen från
Länsakuten Stockholms norra psykiatri
Organisationen har förstärkts i och med utökningen av verksamheten inom
ledning och medicinskt ansvarig läkare
AISAB genomfört fortsatt analysarbete och förändringar enligt
uppdragsbeskrivningarna och kravspecifikationerna för de nya avtalen gällande
ambulanssjukvård, prehospital sjukvårdsledning och transport av avlidna som
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började gälla i januari 2019
AISAB har startat upp driften för Prehospitalt Kunskap och kliniskt
Träningscenter enligt de avtal som tecknats med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och de övriga ambulansvårdgivarna
Fortsatt arbete med att utveckla patientstyrning inom områdena geriatrik,
närakut och infektion som en del i vårdkedjan
Leverans har skett av ny intensivvårdsambulans
Upphandling av utbildning för körkortsbehörighet C1 och D har genomförts
AISAB har genomfört en viss säsongsanpassning under sommaren och med
bland annat en omvandling av intensivvårdsambulans 2 till en enhet "on
demand"
Hyresavtal har tecknats med Regionfastigheter avseende lokaler i Ursvik entré
och Årsta Park
Arbetet har startat med att införa en helt ny webbplattform i AISAB
AISAB har ansökt om bli en Universitetssjukvårdsenhet under 2020
Yrkeshögskolan har fattat beslut om ny ambulanssjukvårdarutbildning med
start höstterminen 2019
AISAB har deltagit i Framtidens vårdinformationsmiljö i olika
arbetsgrupper/delprojekt, under 2019.
PAM (psykiatriambulansen) har erhållit "Den mobila vårdens" pris 2019
AISAB har flytta stationerna Bromma och Vällingby till en gemensam ny station
Västerort i Ursvik entré

2.2 Styrning av nämnd/bolag
AISAB ägs till 100% av LISAB som i sin tur ägs till 100% av Region Stockholm. AISAB
bolagsstyrelse består av externa ledamöter. Bolagsstyrelsen utses årligen av
Regionfullmäktige.
Bolagsstyrelsen i AISAB sammanträder minst vid fem tillfällen årligen. Beslutspunkter
är budget, löpande ekonomiuppföljning, likviditetsutveckling, större investeringar,
strategiska frågor av olika slag.
I bolagsstyrelsen arbete deltar AISABs verkställande direktör samt AISABs
ekonomichef. VD rapporterar löpande verksamhetens status. Ekonomichefen
presenterar och beskriver ekonomiska frågor.
Ledningen i AISAB består av VD, ekonomichef, administrativ chef, HR-chef, FoU-chef,
utbildningschef samt fyra stationschefer. Ledningen sammanträder två-tre gånger varje
månad förutom under sommaren. Ledningen genomför också regelbundna Skypemöten.
Medicinskt ansvarig läkare (MLA) deltar i ledningens sammanträden en gång i
månaden.
2.2.1
Stiftelser
AISAB äger inte eller administrerar någon stiftelse.
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2.3 Mål
2.3.1
Långsiktigt hållbar ekonomi
AISAB tecknade nya direktavtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019. De nya
avtalen innebär en ökning av verksamheten med cirka 15%. Beräkningar som AISAB
gjort utifrån de nya avtalen visar att för åren 2019, 2020 och troligen även för 2021 så
kommer AISAB ha en ekonomi i balans. För åren efter 2021 så visar beräkningarna att
det ekonomiska resultat kan bli sämre och risken i sämsta fall är att det blir negativt.
Under 2019 och 2020 gör AISABs ledning en grundlig konsekvensanalys innan
förstärkningar och förändringar görs i organisationen. Det är av största vikt att de blir
långsiktigt hållbara lösningar.
Ett resultat i balans
Ägarens resultatkrav för 2019 för AISAB är ett överskott på 1,3 mkr. Till resultatkravet
tillkommer en återbetalning på 10,7 mkr avseende del av det villkorade
aktieägartillskott AISAB erhöll i december 2018 på 26 mkr för att klara uppstarten av
de nya avtalen med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Årets resultat för AISAB är 21,3 mkr. Koncernbidrag lämnas till LISAB med 20,8 mkr.
AISABs resultat efter dispositioner och skatt blir 0,5 mkr. Detta redovisas i AISABs
årsredovisning för 2019.
Det justerade årsresultat för AISAB blir 26,2 mkr efter justering av pensionskostnader.
Detta resultat redovisas i inledningen av verksamhetsberättelsen för 2019 samt i
indikatorn nedan.

Indikator (rapporteras per år)

Fastställt resultatkrav
(Regionfullmäktige)

Utfall

Utfall fg
år

26,2mkr

-8,2mkr

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Målvärde
fullmäktige

>=12mk
r

Kommentar
AISAB når det resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
Bolagets självfinansieringsgrad för drift och ersättningsinvesteringar har under 2019
varit 100%.
Hållbar investeringsutveckling
En ny fordonsupphandling genomfördes under 2018 i samarbete med Region
Stockholms Upphandlingsenhet. I kraven ingår miljökrav enligt Regionens beslutade
riktlinjer.
Merparten av de investeringar som AISAB genomfört under 2019 avser
ambulansfordon. Fordonsmarknaden för ambulansfordon är begränsad i Sverige vilket
kan innebära att de miljökrav som ställs kan vara svåra att nå samtidigt med krav på
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fyrhjulsdrift och lastkapacitet.
Då AISAB under 2018 begränsade investeringarna beroende på ett sämre ekonomiskt
resultat och sämre likviditet, så har det under 2019 funnits ett större behov av att
genomföra fordonsinvesteringar. Ett utökat uppdrag i AISABs nya avtal för 2019
påverkar också behovet av fordonsinvesteringar under 2019 och de kommande åren.
2.3.2

En hållbar region Stockholm

Social hållbarhet
På regional nivå bidrar AISAB till en social hållbarhet som en viktig aktör i ett samhälle
som ska vara tryggt och förutsägbart för Stockholms invånare.
Beträffade AISABs organisation så erbjuds våra medarbetare en socialt hållbar
arbetsplats. Detta görs genom att arbeta med AISABs arbetsmiljö, såväl den fysiska
som den psykosociala. Här kommer AISAB ha ett speciellt fokus på de situationer där
medarbetare kan utsättas för hot och våld och minimera de risker som de kan utsättas
för. AISAB kommer också att arbeta med risk- och möjlighetsanalyser i ännu högre
utsträckning än idag.
AISAB tar också ett omtag kring medarbetarnas hälsa då det finns en hälsogrupp inom
AISAB som arbetar för att inspirera och synliggöra aktiviteter som främjar den egna
hälsan. AISAB har också en kamratstödjarorganisation som kan stötta medarbetare vid
olika svåra händelser.
Vidare har AISAB alltid haft ett stort mått av hög delaktighet med våra medarbetare
både när det gäller utvecklingsarbete och utbildningsinsatser. Här kommer AISAB
fortsätta att involvera medarbetarna så att de känner sig delaktiga i löpande processer.
Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande
forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
AISAB har i budgetdirektivet för 2018 från Regionfullmäktige i uppdrag att bli en USVenhet. AISAB har inte haft någon finansiering under 2019 i de nya direktavtal som
gäller från 2019 med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
AISAB söker finansiering för att kunna finansiera en USV-enhet. Aktiviteterna är att
försöka skapa en kontinuerlig basfinansiering samtidigt med att skapa relationer och
samverkan med de olika parter som finns inom Region Stockholm. Att bli godkänd av
olika myndigheter för att kunna ansöka och erhålla forskningsmedel är en också en
viktig aktivitet som pågår.

Indikator (rapporteras per år)

Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg
för att arbeta med innovationer på ett systematiskt
sätt
(Regionfullmäktige)

Utfall

Nej

Utfall fg
år

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Nej

Målvärde
fullmäktige

Ja

Kommentar
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år

Utfall

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag
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Målvärde
fullmäktige

Bolaget har ingen innovationsansvarig.

Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska
AISAB har som mål att genom valda delar ur regionens miljöprogram för 2017-2021
bidra till och stödja en hållbar utveckling. De lokala mål som identifierats som viktiga
för verksamheten är;










Minskad klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser genom användande av
förnyelsebara bränslen
Effektiviserad energianvändning i förhyrda lokaler
Miljökrav i samband med upphandlingar
Effektivisera och förbättra kemikaliehantering
Val av gröna alternativ vid tjänsteresor
Minskad miljöpåverkan från läkemedel vid användning och kassation
Ökad användande av digitala arbetssätt, ex. digitala möten
Livscykelhantering av IT- och telefoniutrustning
Val av ekologiska livsmedel som exempelvis kaffe och frukt

De områden som utvecklats sedan årsskiftet är framförallt inköp av fordon som
uppfyller miljökrav avseende förnyelsebara bränslen, påbörjat arbete med
energieffektivisering inför ombyggnation och flytt till nya lokaler/fastigheter samt en
ökning av digitala möten som i sin tur minskar resandet inom verksamheten.

Indikator (rapporteras per år)

Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda
av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)
(Regionfullmäktige)

Utfall fg
år

Utfall

0

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag
>=0

Målvärde
fullmäktige
>=-16

Kommentar
AISAB äger inga fastigheter utan hyr samtliga lokaler antingen av Landstingsfastigheter eller externa
fastighetsägare.
Andelen ägda och leasade fordon som drivs på
förnybara drivmedel inom Region Stockholms
nämnder och bolag
(Regionfullmäktige)

0%

>=3%

>=3%

Kommentar
En del av våra fordon har under året fått godkänt från tillverkaren att HVO-bränsle kan användas och att
garantierna fortsätter att gälla. Av de nya fordon som köps in så kommer fler att kunna köras på HVO. Andelen
fordon som kan köras på förnybart bränsle ökar. Att försöka mäta andelen fordon är i dagsläget svårt. Ett
bekymmer är att HVO är betydligt dyrare än andra bränslen vilket påverkar målet att AISAB ska ha en ekonomi
balans.
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton
koldioxidekvivalenter
(Regionfullmäktige)

235%

>=0%

>=-48%
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Utfall

Utfall fg
år

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Diarienummer
RS 2019-0242
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fullmäktige

Kommentar
Utsläpp av växthusgaser för AISABs fordon under 2019 har beräknats till ca 235 ton koldioxidekvivalenter. Målet
för 2020 är att öka användandet av HVO-diesel.
Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor,
ton koldioxidekvivalenter
(Regionfullmäktige)

17%

>=0%

Kommentar
Enligt den redovisning och beräkning av de tjänsteresor som AISAB genomfört under 2019 så motsvarar de ca 17
ton koldioxidekvivaltenter.
AISAB genomför få tjänsteresor. De allra flesta avser hämtning av nya fordon. Under 2019 har några personer
deltagit i konferenser i USA för ambulanssjukvården internationellt.

Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid
extraordinära händelser och klimatförändringar
AISAB har sedan 2018 intensifierat arbetet med säkerhet och krisberedskap. Arbetet
innefattar en kartläggning av de lagar och krav samt policies och direktiv som omfattar
bolaget genom analys av de styrdokument som är beslutade av Region Stockholm.
Vidare har AISAB utifrån regionens styrdokument, tagit fram en lokal plan för AISAB
som behandlats och beslutats i styrelsen 2019-02-21. Det fortsatta arbetet handlar om
att öka medvetenheten kring säkerhet och beredskap inom organisationen. För att
åstadkomma detta har detta lagts till som en stående punkt på AISABs ledningsgrupps
möten. Pågående arbete handlar om att på ett djupare plan identifiera brister i
processer som kan ha en påverkan på kontinuiteten. Arbetet genomförs med hjälp av
risk- och möjlighetsanalyser.
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
AISAB är en kärnverksamhet.
Uppdrag från Regionfullmäktige
Avslutad

Utse innovationsansvarig

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag
Kommentar
AISAB har inte utsett någon innovationsansvarig, varpå vd agerar som innovationsansvarig.
Avslutad

Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag
Kommentar
Under 2019 har medel avsatts i budget för utveckling och förnyelse avseende digitalisering (FRAPP,
webbplattform, uppföljningsverktyg för transport av avlidna), attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och
utveckling av arbetsmiljö med fokus på fordon, lokaler och arbets- och skyddskläder.
Några medel har inte avsatts för innovation. Något sådant uppdrag är inte formulerat och finansierat i de avtal
som finns med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Fördjupad uppföljning av En hållbar region Stockholm
Digitalisering - Ledning och styrning
Under 2019 har AISAB, inom området digitalisering, främst arbetat med att
upphandla, ta fram och driftsätta en webbplattform i form av en ny extern webb, en ny
intern webb samt ett nytt system för digitala utbildningsaktiviteter. Målet har varit att
skapa en digital arbetsplats för bl.a. förbättrad kommunikation, ökad tydlighet av
information för styrning, ledning och verksamhetsnära drift och en möjlighet till
individnära digital kompetensutveckling, främst för ambulanspersonal. Målet är också
att nå en förenklad administration med smarta digitala lösningar, vilket förväntas leda
till effektivare administration med mindre resurser.
AISAB har också under året väsentligt ökat möjligheterna för digital
internkommunikation genom bättre, mer lättillgänglig teknik för digitala möten samt
informationsskärmar för lokal och central informationsförmedling till medarbetare.
Det digitala utbildningssystemet och den externa webben driftsätts första kvartalet
2020 och den interna webben förväntas driftsättas januari 2021.
AISAB har dessutom arbetat med målet att utöka företagets administrativa nät till att
omfatta ambulansenheterna. Avsikten är att medarbetare i ambulanstjänst (som sällan
har möjlighet att sitta vid en kontorsdator) ska få möjlighet att komma åt system som
de använder i sin vardag genom en dator och nät i varje enhet (ambulans). Detta arbete
pågår och förväntas vara klart våren 2020.
AISAB har utöver ovan påbörjat/färdigställt införandet av:






Microsoft Teams
Fordonsapplikation för kontroll av ambulanser
Digitala skärmar för respons av vad medarbetare anser om olika
frågeställningar
Nya lokala LAN/WLAN på stationerna Västerort, Årsta Park och Lidingö
Ärendehanteringssystem för verksamheten Transport av avlidna

Till sist kan nämnas att AISAB under året väsentligen ökat sin digitala närvaro på nätet
genom en kraftig ökning av följare på sociala medier så som Facebook och Instagram.
Kvaliteten på inläggen och bilderna har ökat och besökare ger allt fler kommentarer,
framförallt positiva. Antalet besökare förväntas öka ytterligare under 2020 i samband
med att AISAB släpper sin nya externa webb.
Digitaliseringsinitiativ
Digitalisering - Realisering av förväntade nyttor
Digitalisering - Goda exempel
Innovation
AISAB har under 2019 sökt medel från Innovationsfonden för att skapa en vårdnära
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applikation för tillhandahållande av smarta lösningar för patientsäker vård,
innehållandes bl.a. medicinska riktlinjer för ambulanspersonal, läkemedelsräkning,
tidsangivelser vid större händelser mm
2.3.3

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva
tillväxtregion

Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering
En god förutsättning för en väl fungerande samhällsplanering är att hälso- och
sjukvården fungerar bra. Ambulanssjukvården är en viktig del av akutsjukvården och
spelar därför en viktig roll för en väl fungerande hälso- och sjukvård och därmed för en
väl fungerande samhällsplanering.
Ambulanssjukvården behöver följa med den allmänna samhällsutvecklingen för att
säkerställa att akutsjukvården utvecklas och förbättras. Att vara en attraktiv
arbetsgivare är en förutsättning för en god ambulanssjukvård då
kompetensförsörjningen är en avgörande framgångsfaktor. AISAB jobbar med
aktiviteter med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare.
Att utveckla och förbättra ambulanssjukvården samtidigt med att öka attraktiviteten
som arbetsgivare är att skapa möjligheter att driva forsknings- och andra
utvecklingsprojekt. AISAB försöker skapa förutsättningar för en finansiering för att i
framtiden kunna bli en så kallad USV-enhet för ambulanssjukvården.
2.3.4

Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
AISAB har tagit fram ett omfattande grundmaterial för arbetet med att identifiera vad
AISAB står för (värdegrund) och vad som ska presenteras som unikt förknippat med
AISABs varumärke. Nuläge, behov och utvecklingspotential har identifierats. AISAB
har också arbetat fram vad cheferna ser för utvecklingspotential i verksamheten
kopplat till våra medarbetares totala upplevelse av AISAB från introduktion till avslut.
I det fortsatta arbete med att skapa AISABs unika signum kommer det arbetas fram en
tydligare formulering vad AISAB står för kopplat till mål och vision. Utifrån det
kommer AISAB att arbeta med aktiviteter på alla nivåer i organisationen för att
efterleva vårt budskap.

Indikator (rapporteras per år)

Personalomsättning
(Regionfullmäktige)

Utfall

20%

Utfall fg
år

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Målvärde
fullmäktige

<=10%

<=10%

100%

100%

Kommentar
Personalomsättningen är för hög. Bemanningen är AISAB största risk.
Andel av medarbetarna som uppger att de under
året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin
närmaste chef

54%
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Utfall fg
år

Utfall

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Diarienummer
RS 2019-0242
Målvärde
fullmäktige

(Regionfullmäktige)
Kommentar
Målet är att samtliga medarbetare ska ha ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef.
Medarbetarindex
(Regionfullmäktige)

76

75

>=76

>=76

69

77

>=78

>=78

Kommentar
AISAB når målet på 76.
Chefsindex
(Regionfullmäktige)

Kommentar
Svarsfrekvenser i årets medarbetarenkät är tyvärr låg. Målet avseende chefsindex nås inte för 2019.
Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller
våld på arbetet
(Regionfullmäktige)

14%

<14%

<14%

Kommentar
Målsättningen är att andelen medarbetare som utsätts för hot och/eller våld ska minska. Det är från patienter
medarbetarna utsätts för hot och/eller våld.
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid
(Regionfullmäktige)

5,9%

6,2%

6,2%

Kommentar
Sjukfrånvaron är låg relativt målet för Region Stockholm.

Systematisk kompetensförsörjning
En av AISABs största och viktigaste utmaningar och risker är att arbeta med vår
bemanning och kompetensförsörjning. AISAB har och kommer att ha ett konstant
behov av att rekrytera nya medarbetare. Tillgången på rätt kompetens på
arbetsmarknaden är mindre än vad efterfrågan är.
AISAB har arbetat fokuserat med att effektivisera och kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen så att rekrytering sker av medarbetare med rätt kompetens.
Utvecklingen av rekryteringsprocessen fortsätter under 2020.
Fortsatt fokus kommer vara att kartlägga den kompetens vi har genom att vi fortsätter
att implementera Pro Competence för våra medarbetare samt att alla våra chefer börjar
arbeta aktivt och systematiskt i verktyget med bland annat utvecklingsplaner,
medarbetarsamtal och registrering av utbildningar.

Indikator (rapporteras per år)

Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till
specialistsjuksköterska eller barnmorska med
bibehållen lön
(Regionfullmäktige)

Utfall fg
år

Utfall

4

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Målvärde
fullmäktige

>=200
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Indikator (rapporteras per år)

Utfall

Utfall fg
år

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Diarienummer
RS 2019-0242
Målvärde
fullmäktige

Kommentar
Under 2019 blev fyra medarbetare färdiga med sin specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
ambulanssjukvård och 28 medarbetare påbörjade sin specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
ambulanssjukvård.
Andel medarbetare som använder KOLL
(Bolagsstyrelse)

75%

61%

75%

Kommentar
Andelen medarbetare som använder verktyget KOLL når målet på 75%.

2.3.5

Hälso- och sjukvården i Stockholm ska präglas av korta vårdköer,
hög tillgänglighet, god kvalitet och invånarens möjlighet att själv
välja vårdgivare

Vård på rätt plats
Tillgängligheten till ambulans med kort väntetid är ett det viktigaste kvalitetsmåttet för
AISAB. Att snabbt kunna göra rätt akuta insatser på plats och påbörja en snabb
transport till rätt vårdinrättning är oerhört viktigt för patienten och är alltid i fokus för
AISABs medarbetare. För att åstadkomma en hög tillgänglighet, rätt vård och
omhändertagande och en snabb transport så har medarbetarna rätt kompetens, bra
fordon samt rätt utrustning.
Vård i rätt tid
AISAB når de avtalade kraven som finns i avtalet med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen avseende tillgänglighet och tider.
AISAB samarbetar med akutsjukvården avseende utvecklingen och förbättring av
styrning av de olika patientgrupperna. Exempel är styrningen av geriatrik- och
infektionspatienter. Infektionsstyrningen ingår i ett projekt för att skapa en
hälsoekonomisk utvärderingsmodell.
AISAB deltar i Vinnova-projektet "Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård" som
leds av Region Skåne.

Indikator (rapporteras per tertial)

Utfall

Utfall fg
år

Tillgänglighet
(Bolagsstyrelse)

99,6%

99,8%

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Målvärde
fullmäktige

99,5%

Kommentar
Kravet på tillgänglighet i det nya avtalet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är 99,5% för varje enskild månad.
Beräkningsmodellen har ändrats så att det nu är betydligt svårare för AISAB att nå tillgänglighetsmålet. I avtalet
finns att AISAB kan få ett vite på 1% av aktuell månads fakturering för aktuellt avtal. Det är oavsett om utfallet bli
99,4% eller 89,1% så kan ett vite falla ut på ca 200-255 tkr för en månad.
För helåret ackumulerat klarar AISAB tillgänglighetsmålet på 99,6%.
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Säker vård
Hög patientsäkerhet inom ambulanssjukvården nås genom att bolaget når målen
avseende tillgänglighet, tidskrav samt rätt kompetens i ambulansen och att de
medicinska riktlinjerna följs.
Uppdrag från Regionfullmäktige
Ej påbörjad

Möjliggöra FVM SLL (sjukvårdsproducenter)

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag
Kommentar
AISAB har inte fått något preciserat uppdrag avseende FVM och har därför ännu inte avsatt några resurser och
inte startat någon aktivitet. Vi på AISAB är positiva till den digitala utvecklingen och att den sker med för Region
Stockholm gemensamma digitala verktyg.
AISAB har under 2019 fortsatt utvecklingen av journalsystemet FRAPP. Från FRAPP ska alla vårdgivare inom den
prehospitala akutsjukvården kunna hämta styrnings- och uppföljningsinformation viktiga för verksamheten.
Informationen ska också kunna användas för forskningsändamål.
Att implementera en ny webbplattform har att startat under 2019. Den kommer att innehålla en extern
webbsida, men kommer också att användas för ett nytt intranät för alla medarbetare. Detta är viktig för att bli en
attraktiv arbetsgivare men också för en förbättrad intern kommunikation inom AISAB.

Effektiv vård
Införande av journalsystemet FRAPP i ambulanssjukvården i Stockholm har inneburit
ökad effektivitet vid avlämning på sjukhus samt ökad patientsäkerhet.
Kommunikationen med och överlämnande av patienter på akutavdelningarna och
närakuter sker snabbare och säkrare.
Högt förtroende för vården
En patientundersökning skulle kunna ingå som en del av sjukhusens enkätuppföljning
av patientnöjdheten där ambulanssjukvården skulle kunde vara en separat del. Då det i
Stockholm finns tre ambulansvårdgivare, så måste sjukhusens enkätuppföljning
specificera vilka av dessa tre vårdgivare enkätsvaret avser, vilket i sig kan vara svårt.

Indikator (rapporteras per tertial)

Bemötande, antal avvikelser
(Bolagsstyrelse)

Utfall

Utfall fg
år

0st

6st

Måluppfyllelse
indikator

Målvärde
nämnd/
bolag

Målvärde
fullmäktige

6st

Kommentar
Uppföljningen av avvikelser har utvecklats under 2019 till en förbättrad modell. De olika avvikelserna hänförs till
olika begrepp som Lex Maria, IVO, Patientnämnden etc. I dessa avvikelser kan också bemötandeproblematik ingå
som en del i avvikelsen.
Ansvarig medarbetare är tjänstledig från och med den 1 september varför ingen redovisning kan göras i
årsbokslutet 2019. Redovisning kommer att göras under 2020 då en vikarierande resurs har rekryterats.

2.4 Intern kontroll och regelefterlevnad
2.4.1

Arbetet med intern kontroll
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Arbetet med intern kontroll har utvecklats under de senaste åren och följer COSOregelverket och de riktlinjer som finns inom Region Stockholm.
Bolagets styrelse beslutar årligen om intern kontroll plan för innevarande år.
Uppföljning görs vid tertial-, delårs- och årsbokslut.
2.4.2

Resultat och analys från riskbedömningen

Den största risken under 2019 har varit kompetensförsörjningen. Det beror på
utökning av den preshospitala ambulansvården och bristen på rätt kompetens.
2.4.3
Försäkran
AISABs styrelsen har försäkrat sig om att man genom bolagschefen vidtagit nödvändiga
åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med
Policy för intern kontroll LS 1303-0431.
2.4.4
Regelefterlevnad
Efterlevnad av styrande dokument





AISABs verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
och enligt ändamålet i bolagsordningen
AISAB följer styrande direktiv såsom budgetanvisningar, reglemente, policyer
och andra styrdokument för Region Stockholm
Region Stockholms finanspolicy följs
AISAB har upprättat en interkontrollplan för 2019 som följer landstingets policy
och modell för internkontroll, LS 1303-0431. Internkontrollplanen beslutades
av styrelsen i april 2019. Till grund för internkontrollplanen finns en
riskbedömning av bolagets verksamhet. Uppföljning av internkontrollplanen
sker vid tertial-, delårs- och årsbokslut. För budget 2020 sker beslut av
styrelsen under hösten 2019.

Specifika ägardirektiv
AISAB efterlever de specifika ägardirektiven.
Övriga områden
Informationssäkerhet
AISAB är certifierade enligt ISO 27001.
Säkerhet
Trafiksäkerhet är ett område AISAB har jobbat strukturerat under många år.
Trafikutbildning ges redan vid nyanställning. Under året har anskaffning skett av en
körsimulator för att ytterligare förbättra körutbildningen.
Skalskydd har installerats på flera av AISABs lokaler. Under 2020 beräknas skalskydd
finnas i samtliga lokaler där AISAB har verksamhet.
Hot och våld är något som påverkar medarbetarna i AISAB. Skyddsutrustning för
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medarbetarna finns sedan tidigare. Den nya "Blåljuslagen" kommer förhoppningsvis
minska hot och våld mot all blåljuspersonal. Hot och våld är ett område som finns med
i AISABs nya direktavtal.
Krisberedskap
De nya ledningsenheternas viktigaste uppdrag är att leda sjukvårdsinsatser vid olika
kriser och olyckor. Både polisen och brandförsvaret har liknande resurser.
Antikorruption
Inköp
Under 2019 har påbörjats ett arbete med att förbättra inköpsprocessen och att vi följer
gällande lagstiftning som LOU. Fler upphandlingar har genomförts under 2019.
Under 2020 planerar AISAB att införa inköpsmodulen i ekonomisystemet Raindance
för att ytterligare förbättra inköpsprocessen.
Uppförandekod för leverantörer
AISAB använder de ramavtal som är upphandlade av Region Stockholm eller Sveriges
kommuner och regioner och då finns uppförandekoden med i kravspecifikationen vid
upphandlingen.
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Jämställdhet och jämlikhet (inklusive HBTQ)
Folkhälsa
Nationella minoriteter
Barns rättigheter

2.5 Anmodan
Anmodan
Avslutad
Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt
säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera
arbetet med att skifta ut konsulter.
RS 2018-1077

Avslutad
Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag där arbete fortfarande
pågår med att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på
plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter att
intensifiera detta arbete.
RS 2018-1077
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Anmodan

Pågående enligt plan
Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag som inte uppnår
resultatkrav enligt beslut i fullmäktige att säkerställa åtgärder för en
ekonomi i balans.
RS 2018-1077
ÅR 2019
Det ekonomiska utfall i årsbokslutet är bättre än budgeterat. Intäkterna är större än
budgeterat beroende på större engångsintäkter för utbildningsuppdrag samt en
försiktig budgetering av rörliga intäkter. Att kostnader är lägre än budgeterat beror
på att rekryteringen av bland annat administrativ personal ännu inte genomförts,
implementering av IT-verktyg sker under andra halvåret samt att avskrivningarna är
lägre än budgeterat.
Årets budgeterade resultat är 12,0 mkr. Det prognostiserade resultat för helåret var
17,2 mkr. BESKRIVNING ÅRETS RESULTAT KOMMER

Avslutad
Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en
investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och
uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med
kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och
risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och årsrapportering.
RS 2018-1077

Pågående enligt plan
Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare
intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i
sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda
identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och
regelefterlevnad inom området.
RS 2018-1077
ÅR 2019
AISAB har sedan slutet av 2016 bedrivit ett strukturerat och omfattande arbete med
målet att bli certifierade enligt ISO27001. I januari 2018 var målet uppnått.
Nästa steg har under 2019 varit att säkra att regler och rutiner för GDPR efterlevs
och att de löpande kontroller som krävs enligt certifieringen och GDPR utförs.

Avslutad
Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare
intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.
RS 2018-1077
ÅR 2019
Under slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att uppdatera och utveckla AISABs
kontinuitetsplan. Kontinuitetsplanen beslutades i början av 2019 av AISABs styrelse.
Under 2019 har informations- och utbildningsaktiviteter genomförts för all personal.
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Anmodan

2.6 Produktivitet
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Verksamhet
Verksamhetsförändringar

3.2 Vårdproduktion
Vårdproduktion (antal)
Ambulansuppdrag

Utfall

Budget

Budget
avvik.

Förändr.
utfall fg år

108 312

100 000

8 312

0,6 %

5 233

5 400

-167

-2,7 %

Total produktion

102 880

105 400

-2 520

0,4 %

Beredskapstimmar

226 931

231 000

-4 069

14,8 %

Transport av avlidna

Utfall i jämförelse med budget

3.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv
AISAB har idag en grundförutsättning för produktion ur ett jämställdhetsperspektiv då
våra anställda är 51,2% kvinnor och 48,8% män. AISAB styr inte innehållet i
produktionen (antalet uppdrag) så att vi kan påvisa det ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Ekonomi
Resultat

Resultat*
Sålda primärtjänster
Försäljning övriga tjänster

Utfall

Förändr.
utfall fg
år

Budget
avvik.

Budget

379

368

11

0

0

0

40,4 %

Erhållna bidrag

0

0

0

-25 %

Övriga intäkter

11

10

1

-39,4 %

391

378

13

35,3 %

-279

-282

3

23,3 %

0

0

0

-7

-2

-5

0

0

0

Läkemedel

-1

-1

0

59,2 %

Materialkostnader

-7

-5

-2

35,7 %

Lokal- och fastighetskostnader

-17

-16

-1

10,5 %

Övriga kostnader

-43

-41

-2

38,5 %

-354

-347

-7

25,4 %

-14

-18

4

10,6 %

-1

-1

0

40,4 %

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader inkl inhyrd personal
- varav inhyrd personal
Köpta primära sjukvårdstjänster
Köpta verksamhetsknutna tjänster

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Justering pension mm.
Resultat**

0

0

0

21,3

12

9,3

80,1 %

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade
diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget
Intäkterna är 13 mkr högre än budget vilket beror på högre utbildningsintäkter än
budgeterat samt högre rörlig ersättning för ambulansuppdragen än budgeterat. Bland
intäkterna finns en bonus på 3,7 mkr som AISAB erhöll enligt de direktavtal som finns
med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Utfallet för personalkostnader är lägre än budget. Fler medarbetare kommer att
rekryteras under senare delen av året för start av två dygnsenheter i början av 2020. I
budget för personalkostnader finns också med en förstärkning av bolagets
administrativa resurser vilket ännu inte genomförts. Processen med att rekrytera
administrativa resurser pågår.
Förändringar av diskonteringsräntan påverkar AISABs pensionskostnader för 2019
utöver budget med 4,9 mkr.
Avskrivningar för 2019 är lägre än budgeterat vilket påverkas av att de planerade
investeringar under 2018 blev lägre än budgeterat.
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Prognossäkerhet
Årsprognosen beräknades senast vid delårsbokslutet 2019-08-31 till 17,2 mkr. Ett antal
händelser har påverkat årets resultatet under årets sista två månader. Exempel är
bonus enligt direktavtalen, extra pensionskostnader, återbetalning till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen avseende sommarbemanningen. Sammantaget är det för AISAB
stora belopp som alla påverkar årets resultat vilket gör prognosarbetet svårare.
4.1.1

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*
Summa personalkostnader

Utfall
-279,2

-282,4

3,2

-3,6

-1,3

-2,3

-184,7

-190,6

5,9

21,7 %

-15,9

-8,7

-7,2

46,2 %

Förändring sem- och löneskuld
Lönekostnad
- varav övertid

Förändr.
utfall fg
år

Budget
avvik.

Budget

23,3 %

- varav sjuklönekostnad

-2,3

-1,8

-0,5

28,8 %

PO-pålägg

-84

-86,6

2,6

19,5 %

-7

-4

-3

89,3 %

0

0

0

- varav sjuksköterskor

0

0

0

- varav övrig personal

0

0

0

-279,2

-282,4

3,2

Övriga personalkostnader
Inhyrd personal
- varav läkare

Personalkostnad inkl inhyrd personal

23,3 %

* mkr

Utfall i jämförelse med budget
Förändringen av diskonteringsräntan för beräkningen av pensionskostnaderna för
2019 med 4,9 mkr påverkar personalkostnaderna i december. Förändringar är inte
budgeterad. I övrigt är AISABs ledning försiktiga med att förstärka organisationen med
fler administrativa resurser.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans
Åtgärd

Kommentar

(mkr)

Utfall

Budget

Budget

2019

2020

Inga åtgärder då ekonomin är i
balans.

Summa

AISAB har en ekonomi i balans. Bolaget har behov av resursförstärkningar inom driften
och administrationen men bolagets ledning iakttar stor försiktighet och genomför
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grundliga behovsanalyser innan beslut om rekryteringar tas.

4.3 Investeringar
Investeringsbudgeten för 2018 på 15 mkr utnyttjades endast med 10 mkr då AISAB
bromsade kostnaderna samt var tvungna att bromsa utflödet av likvida medel.
För 2019 fanns ett uppdämt investeringsbehov från 2018 samt ett utökat behov av
nyinvesteringar av framförallt ambulansfordon beroende på utökning av verksamheten
i de nya avtalen 2019. Investeringsramen för 2019 är 28 mkr. Då leveranser från de
upphandlade leverantörerna inte fungerat fullt ut, så investerar AISAB för 23 mkr
under 2019.

Utgift i jämförelse med budget
En del av de investeringarna som fallit ut under året, är sådana som har skjutits upp
från 2018 till 2019.
AISAB hade en plan att utnyttja hela investeringsbudgeten för 2019 på 28 mnkr.
Fordonsinvesteringar har skett från juni till december. Dessutom är det en del mindre
investeringar på grund av flytten till nya lokaler i Ursvik entré i Rissne.
4.3.1

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar

Utgift

Budget

Budget

Upparb

(Mkr)

2019

2019

avvik.

grad
(%)

Nyinvesteringar

7

6

1

167

Ersättningsinvesteringar

16

22

-6

73

Totalt investeringar

23

28

-5

82

Investeringar följer i stort sett den fordonsplan som styrelsen beslutat. Investeringar i
de lokalerna i Rissne blev i den storlek som beräknats.
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4.4 Resultatdisposition

4.5 Balansräkning
Balansräkning*

Utfall

Utfall fg
år

Förändr
.

Anläggningstillgångar

46

37

9

Omsättningstillgångar

153

123

29

- varav kassa och bank

109

47

62

SUMMA TILLGÅNGAR

198

160

38

Eget kapital

70

78

-8

Avsättningar

51

38

13

Skulder

77

45

32

0

0

0

77

45

32

198

160

38

- varav långfristiga skulder
- varav kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
* mkr

4.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

2019-12-31

Mkr
Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten

93

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-23

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8

Årets kassaflöde

62
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Personal och utbildning
Attraktiv arbetsgivare

Ambassadörsskapet i AISAB har minskat något sedan förra årets
medarbetarundersökning. Det var dock färre som svarade på årets
medarbetarundersökning, 56% av 349 medarbetare, än 2018 års. Det låga deltagandet
innebär att det kan vara svårt att dra slutsatser av resultatet.
Majoriteten som svarat ser dock fortfarande AISAB som en attraktiv arbetsgivare och
svarade att de var stolta över att jobba på AISAB och kan rekommendera andra att
arbeta här. Vilket ger effekt i rekryteringen av ny medarbetare, se punkt 5.3
Rekrytering.
AISAB använder inte inhyrd personal i driften.

5.2 Arbetsmiljö och hälsa
AISAB har arbetat målinriktat med verksamhetens arbetsmiljö under 2019 där vi
prioriterat att personalen ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.
AISAB ser till att personalen har tillgång till skyddsutrustning och ergonomiska
hjälpmedel. AISAB arbetar också för att andelen som utsätts för hot och våld minskar.
För att kartlägga vad vi har för risker i verksamheten har vi gjort en omfattande riskoch konsekvensanalys beträffande hela ambulansuppdraget samt en separat risk- och
konsekvensanalys för enbart hot och våld. Därtill har vi gjort en handlingsplan.
AISAB har också gjort en genomlysning av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet
samt tittat särskilt på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där det identifierats
risker och gjorts handlingsplaner. Bland annat har vi undersökt den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön genom en särskild enkät till all personal.
AISAB har infört ett nytt bårsystem där vi har utbildat personalen för att möjliggöra
användning av det. Detta för att främja en så bra ergonomi som möjligt.
För att öka personalens delaktighet har samtliga stationer en touchpoint-enhet där
personalen svarar på snabba frågor som handlar om deras arbetsmiljö och
arbetssituation. På detta sätt har medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan
av sin arbetsmiljö.
AISAB har också påbörjat ett arbete att införa alkolåsmätare för alla som arbetar i
ambulans. Detta är ett arbete som fortfarande pågår men väntas bli klart under 2020.
Vidare har AISAB också blivit certifierade enligt ISO 45001.
Beträffande hälsa har AISAB ombildat vår hälsogrupp som består av en hälsoinspiratör
samt representanter från de olika stationerna. Syftet med gruppens arbete är att främja
hälsoarbete inom AISAB samt möjliggöra aktiviteter som är hälsofrämjande.
För att ytterligare fokusera och förbättra vårt arbetsmiljöarbete kommer vi under 2020
anställa en HR-specialist med inriktning på arbetsmiljöarbete.

27

Ambulanssjukvården i Storstockholm
AB
Verksamhetsberättelse

Diarienummer
RS 2019-0242

5.3 Systematisk kompetensförsörjning
Attrahera
Antalet prehospitala utbildningar högskolor och YH-anordnare och antalet
färdigutbildade studenter är fortsatt låg och motsvarar inte AISABs rekryteringsbehov.
AISAB och Akademisk ambulans (samarbetsorganisation) deltar sedan många år aktivt
i sjuksköterskeutbildningen, på grund- och avancerad nivå, samt inom ett flertal andra
yrken såsom t ex läkarutbildningen på grund- och avancerad nivå. Inom ramen för
uppdraget tillhandahålls även ST-utbildning för läkare inom akutsjukvård (Prehospital
sjukvård för akutläkare).
AISAB deltar även aktivt i styrgruppen för YH-ambulanssjukvårdarutbildningen på
Medlearn samt medfinansierar utbildningen med bland annat två LIA-perioder.
Sammantaget tog AISAB emot 312 studenter för VFU, APL, LIA under året och övriga
för exempelvis fältstudier och via samarbete med försvarsmakten.
Då rekryteringsbehovet var stort under året har AISABs HR-avdelning tillsammans
med vår kommunikatör varit synliga i sociala medier för att stärka
arbetsgivarvarumärket och nå en bredare målgrupp i annonseringen.
AISAB har även medverkat som utställare på mässor och konferenser för att attrahera
nya medarbetare på Akutsjuksköterskedagarna, Ambulans 2019 och FLISA –
Prehospital vård och utveckling och visa upp yrket för gymnasieelever på SACO-mässan
i samverkan med Region Stockholm.
Rekrytera
Stort fokus har varit på fortsatt rekrytering av ambulanssjukvårdare och
ambulanssjuksköterskor, men även sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med
annan inriktning. AISAB lyckades rekrytera 100 nya medarbetare för att klara av
AISABs utökade ambulansuppdrag och ledningsenheter som trädde i kraft 2019-01-31.
Under året har rekryteringsbehovet varit fortsatt stort inför utökningen av två
dygnsenheter, inför sommarperioden, ökad personalomsättningen och nya tjänster i
AISAB.
709 ansökningar har hanterats under året i olika rekryteringar, varav 304 ansökningar
varit till jobb i ambulans (33 spontanansökningar) enligt statistik från Talent Manager.
Ansökningar kommer även direkt till stationerna.
Onboarding
Nyanställda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som saknar erfarenhet av
ambulans genomgår en tio veckors introduktionsutbildning. Under året genomfördes
tre sådana introduktionsutbildningar på KTC med sammanlagt 46 nyanställda
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Studenter som anställts direkt efter Yrkeshögskolans ambulanssjukvårdarutbildning
från Medlearn, går en kortare introduktion på två veckor då de bland annat gjort LIA
hos oss. En sådan genomfördes på våren för de tio studenter som rekryterats från

28

Ambulanssjukvården i Storstockholm
AB
Verksamhetsberättelse

Diarienummer
RS 2019-0242

utbildningen.
Utveckla
Under året har AISAB arbetat med att implementera KOLL ytterligare och
användandet av verktyget ProCompetence. Användandet har då ökat från 61% till 75%.
Främst har registrering av formell kompetens ökat. Den stora omställningen och
utmaningen har varit att börja använda utvecklingsplanen vid medarbetarsamtal då det
är ett nytt arbetssätt och då cheferna har stora personalgrupper samt många nya
biträdande chefer. Medarbetarsamtalen kom igång under senhösten, där 19% av
medarbetarna hade registrerat sin utvecklingsplan i ProCompetence vid årsskiftet.
Medarbetare i ambulans har tillsammans genomfört 732 utbildningar och träning på
KTC för att utveckla kompetensen och uppfylla kompetenskraven i yrket. Utbildningar
har varit PS, PDV, AMLS, kuvösutbildning, behandlingsstöd för ledning och AKVA-dag
(kvalitetssäkring av kompetens).
Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, och tack vare Region Stockholms
satsning på studielön för sjuksköterskor, blev fyra medarbetare färdiga med sin
utbildning till specialistsjuksköterskor inriktning prehospital vård. Under 2019
påbörjade 28 medarbetare med studielön sin specialistsjukskötersketutbildning med
inriktning prehospital vård. Fler ansökte om att få studera med studielön än vad som
var möjligt att bevilja. Trenden är att nyanställda sjuksköterskor vill utbilda sig till
specialistsjuksköterska i ambulans.
Avslut
En digital avgångsenkät, som ska komplettera avslutningssamtal med chef, har införts
under året för att få fram statistik på avslutningsorsaker och för att kunna sätta in rätt
åtgärder för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare och minska
personalomsättningen.

5.4 Personal
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Utfall

Personal - Helårsarbeten

359

Budget
403

Budget
avvik.
-44

Diarienummer
RS 2019-0242
Förändr.
utfall fg
år
6,5%

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget








5.5

Antalet helårsarbeten har ökat från föregående, från 337 till 359. En stor del av
ökningen beror på vårt utökade uppdrag.
AISAB hade 2019 totalt 381 anställda, varav 195 kvinnor och 186 män. Antalet
kvinnor har öka något jämfört med 2018 då antalet kvinnor var 172 och antalet
män var 171.
Fler kvinnor (178) var heltidsanställda än män (165) under året. 17 kvinnor var
deltidsanställda och 21 män vilket är färre kvinnor än 2018 och fler män som
arbetar deltid (2018: 19 kvinnor deltid, och 17 män deltid).
Antal timanställda kvinnor och män var totalt 187, vilket är lägre än 2018 då det
låg på 214 timanställda totalt.
Bemanning under sommarperioden har varit extra ansträngd då verksamheten
har haft krav på full produktion samtidigt som medarbetare ska beredas
semester. För att lösa sommarplaneringen har AISAB använt flera åtgärder.
Trots att semesterperioden har varit ansträngd har AISAB haft hög drift och
tillgänglighet, dvs klarat tillgänglighetsmålet.

Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro

Utfall

Utfall

Förändr.

fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt

5,88

6,71

-0,83

- varav kvinnor

7,73

6,81

0,92

- varav män

4,01

6,20

-2,19

Sjukfrånvaron har minskat något under 2019. Nyckeltal för totala frånvarotiden för
2019 ligger på 5,88 % jämfört med 2018 då nyckeltalet låg på 6,71 %.
Sjukdagarna har minskat. Genomsnittligt antal dagar per anställd 2019 på 11,97
jämfört med 13,62 under 2018. Långtidssjukskrivningarna (60 dgr eller mer) har även
den minskat 2019 till 26,08% av den totala sjukfrånvaron. I jämförelse med föregående
år då nivån låg på 28,75 %. Av den totala sjukfrånvaron har det under 2019 blivit en
markant skillnad mellan kvinnors och mäns antal sjukdagar. Genomsnittligt antal
sjukdagar under 2019 för kvinnor har ökat från 14,09 2018 till 15,37 år 2019 . Mäns
genomsnittliga sjukdagar har minskat markant i samma period till från 13,14 till 8,39
dagar.
På grund av att arbetet inom ambulanssjukvården och transport av avlidna är fysiskt
krävande, kan tiden för rehabilitering bli lång innan återgång till arbetet är möjlig.
Möjligheten till annat arbete än ambulanstjänst är begränsad, vilket kan försvåra
rehabiliteringsåtgärder och återgång till arbetet.
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Arbetsträning samt visst administrativt arbete har erbjudits som lämpliga
rehabiliteringsåtgärder.
Åtgärder som vidtagits för att minska långtidssjukskrivningar och snabbare återgång i
arbetet har varit att rekrytera och erbjuda bärhjälp. Det har möjliggjort att medarbetare
med fysiska besvär har kunnat komma tillbaka till arbetet tidigare med mindre fysisk
belastning.
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Risker och möjligheter

AISABs mest betydande risker är bemanning och kompetensförsörjning. Utökningen av
verksamheten har inneburit en omfattande rekrytering av både ambulanssjukvårdare,
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Behovet av fler medarbetare ökar i takt
med den utökning som sker via beställningen från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Antalet utbildningsplatser på lärosätena måste öka i takt med det behov som finns i
Region Stockholm av efterfrågad kompetens. En annan faktor som påverkat
bemanningen är att tiden för uppstart av de nya avtalen blev kortare än planerat
En annan betydande risk är att hitta lokaler som är anpassade för att kunna byggas om
till ambulansstationer. Lokalfrågorna för Söderstationen har försenats med anledning
av att förändring i beslutsprocessen i Region Stockholm. Inflyttning i den nya
ambulansstationen i Årsta Park är planerad till juni 2020.
Avseende Citystationen (Sabbatsbergs sjukhus) så pågår förhandlingar om en framtida
hyresnivå. Behov finns om en utökning av garageytan och nya större omklädningsrum
för personalen. Risk för försening.
Uppdragsvolymen har ökat under årens lopp. Även om AISAB har fått en utökning av
verksamheten så ligger nyttjandegraden över det mål som är satt av Region Stockholm.
Förändringar i sjukvårdsstrukturen kan påverka uppdragsvolymen ytterligare
Den rörliga ersättningen i avtalen för vägburen ambulanssjukvård och
psykiatriambulans ger möjligheter att på ett bättre sätt än i de tidigare avtalen möta
oförutsedda kostnader som alltid uppstår under en avtalsperiod.
Längden på avtalsperioden ger möjlighet att planera mer långsiktigt vad gäller
exempelvis lokaler och fordonsinvesteringar.

32

Ambulanssjukvården i Storstockholm
AB
Verksamhetsberättelse

7

Diarienummer
RS 2019-0242

Pågående rättsprocesser (tvister)

AISAB har inga pågående rättsprocesser.
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Ledningens åtgärder

Under året har ledningen haft stort fokus på uppstarten av de nya avtalen. Flera
åtgärder har vidtagits för att få allt på plats. Bland annat har en omfattande rekrytering
skett, inköp av nya fordon och annan utrustning samt flytt till nya lokaler. Uppstarten
har skett med noga kontroll att ekonomin ska vara i balans med att samtidigt uppnå
tillgänglighetsmålet
Vidare har AISABs ledning har startat ett utvecklingsarbete avseende organisationen,
processerna och arbetssätten för att på ett bättre sätt kunna styra, leda och följa upp
den växande verksamheten. I detta arbete ingår ett utvecklat ledarskap med tydligare
ansvar och befogenheter avseende ekonomi, bemanning och arbetsmiljö.
Utvecklingsarbetet följer upprättad plan. Bland annat kommer huvudkontorets
organisation förstärkas inom områdena vårdkvalitet, arbetsmiljö och
informationssäkerhet. Förstärkning har också genomförts av ambulansläkarfunktionen
med medicinskt ledningsansvarig läkare för psykiatriambulansen.
I utvecklingsarbetet och framtagandet av verksamhetsplan ingår ett införande av
balanserade styrkort, förbättrade arbetsprocesser för den interna kontrollen och det
ekonomiska budgetarbetet.
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Övrigt
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10 Förväntad utveckling 2020
De nya avtalen som började gälla från och med januari 2019 har inneburit en kraftig
utökning av AISABs verksamhet. För att klara utökningen gjordes omfattade satsningar
avseende rekrytering och attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsbehovet bedömdes till
ca 100 nya medarbetare. Under 2020 ska nya ambulansenheter startas upp på
Västerort- och Söderstationen. Det medför att stora satsningar på rekrytering måste
genomföras även under 2020.
Under 2020 kommer en satsning att göras på investeringar i nya fordon och utbildning
för personalen i körkortsbehörighet C1. Det beror både nya krav på fordonen med
bland annat lastkapacitet.
Antalet ambulansuppdrag förväntas öka under 2020 till 120 000. Den förändrade
sjukvårdsstruktur som planeras inom Region Stockholm med styrning av patienter till
primärvård och öppen specialistvård kan medföra ytterligare ökning av
ambulansuppdrag.
Utökningarna innebär att AISAB måste hitta nya lokaler till verksamheten.
Lokalkostnaderna kommer att öka med början framför allt 2020.
Måluppfyllelse avseende tillgänglighet och andra kvalitetsområden i direktavtalen
måste uppnås. I annat fall utgår vite. I vissa delar i avtalet kan också så kallad
bonusersättning utgå om målen är uppfyllda.
AISAB har fått specifika ägardirektiv i budget 2018. Finansiering av ägardirektivet
måste diskuteras vidare och vad som förväntas av AISAB i de olika direktiven.
Kostnaderna för delar av arbetet med ägardirektiven måste tas ur befintlig budget och
kan påverka utfallet 2020.
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Verksamhetsberättelse behandlades på AISABs styrelsemöte 2020-02-20.
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