Sjukvårdsvärn igång på Aspö

Blåljusnyhet från Aspö
Nu finns ett sjukvårdsvärn på ön Aspö
i Blekinge, det berättar vår Blekingeförening
genom Karl-Erik Karlsson på Aspö.
– Det har fungerat mycket bra hittills, säger Kalle på Aspö. Vid särskilt
allvarliga fall har helikopter använts
för transporten av patienten in till
lasarettet i Karlskrona.
Sjöräddningen på Hasslö har varit
nedläggningshotad men man har
lyckats rekrytera ett gäng yngre besättningsmän så nu är det återigen
sjöräddningen som ombesörjer de
flesta sjuktransporterna till fastlandet.
Vid behov ställer även räddningsvärnet upp med hjälp att bära patienten
berättar Kalle, boende på Aspö.

Remisser

Räddningsvärn och sjöräddning är
skärgårdsborna bekanta med men
ett sjukvårdsvärn, är det något helt
nytt månntro? I alla fall finns det nu
ett på Aspö sedan april i år då Landstinget Blekinge tecknade ett avtal
med legitimerade sjuksköterskor
som bor på Aspö. Det är ett frivillighetsvärn och det larmas ut av SOS
Alarm vid behov. Sjukvårdsvärnet har
som sin uppgift att ansvara för den
medicinska vården i samarbete med
räddningsvärnet som ombesörjer ambulanstransporter på ön och radiokommunikation.

Sjukvårdsvärnet på Aspö
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Det är Landstinget Blekinge som har
ansvaret för sjuktransporter både på
land och ute i skärgården. Av det totala antalet sjuktransporter i östra
delen av Blekinge skärgård står Aspö
för den större delen. Aspö har 600
bofasta och under sommaren utökas
befolkningen med flera tusen personer dagligen. Med det nya sjukvårdsvärnet förbättras akutsjukvården för
befolkningen på Aspö.
Läs mer på
Landstinget Blekinges hemsida!
Eva Widlund

Skärgårdarnas Riksförbund har yttrat sig angående två remisser.

SOM ett brev på posten (SOU 2016:27)
Angående delbetänkandet om postfordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. Förslaget att övergå till tvådagarsbefordran gör att skärgårdsborna får ytterligare försämringar i sin postgång som kan få negativa konsekvenser
både för företag och för privatpersoner. Med hänvisning till att det redan i dag är vanligt med postutdelning färre
än fem dagar i veckan. Som exempel kan nämnas post som av medicinska skäl, exempelvis alla de tusentals personer
som äter Waran, vilket bör vara framme hos mottagaren nästa dag, nu i vissa fall kan bli försenade med flera dagar.
I dagsläget kan denna information inte sändas digitalt på grund av andra myndigheters regelverk. Man kan inte
heller förutsätta att äldre och sjuka kan nyttja en dator även om de en gång har kunnat detta.
Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan för jordbrukarstöd (SJVFS 2015:2)
Samrådet avser förslag till föreskrifter kring ansökan om ersättningar och stöd till jordbrukare. Skärgårdarnas
Riksförbund har inte några större invändningar mot förslaget. Vi vill dock lämna ett par synpunkter. Den första
gäller förslaget att den fysiska SAM-blanketten avskaffas. Man kan inte utgå ifrån att alla har möjlighet att hantera
sin ansökan elektroniskt idag. Tillgången till bra fungerande bredband är mycket ojämn i skärgårdarna.
Vi vill också markera att skärgårdsbönderna, som främst arbetar med miljöersättningar i jordbruket, skulle uppskatta
om man i rubriker och sammanfattningar använder rätt ord för saker. Ersättningar för avtalat och utfört arbete är
inte ”stöd”. Det är ”ersättningar”.
Läs remissvar på SRF:s hemsida! www.skargardarna.se
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